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Γεροντολογική Νοσηλευτική 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ  

 

Αικατερίνη Χατζηνικολάου1, Μαρία Λαβδανίτη2 

1. Θεολόγος-Νοσηλεύτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 
2. Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Η επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς είναι υπεύθυνη για την 
πρόκληση της νόσου του έρπητα ζωστήρα. Μετά τα 50 έτη ο κίνδυνος εμφάνισης του 
έρπητα ζωστήρα αυξάνει σημαντικά, ώστε ενδέχεται να φτάσει το 50% σε άτομα 85 
ετών κι άνω. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η  ανάδειξη της σημασίας του 
εμβολιασμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας κατά του ιού του έρπητα ζωστήρα. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις μηχανές 
αναζήτησης PubMed και Google Scholar. Κριτήριο αποκλεισμού ήταν η γλώσσα εκτός 
της ελληνικής και της αγγλικής. Η αναζήτηση αφορούσε την τελευταία διετία. 
 
Αποτελέσματα: Ο έρπητας ζωστήρας ενδέχεται να επηρεάσει άτομα κάθε ηλικίας, 
ωστόσο η εμφάνισή του απαντάται συχνότερα σε άτομα άνω των 50 ετών και σε 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Παράγοντες κινδύνου για ενεργοποίηση του ιού 
αποτελούν παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) και η Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Επιπλοκές της νόσου μπορεί να είναι το Αγγειακό Εγκεφαλικό 
Επεισόδιο (ΑΕΕ), η μεθερπητική νευραλγία, ο οφθαλμικός ζωστήρας, καθώς κι άλλες 
νευρολογικές επιπλοκές. Οι παράγοντες, καθώς κι οι επιπλοκές που προκαλούνται 
από την εμφάνιση του ιού εξαρτώνται από την ηλικία, την κατάσταση του 
ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς κι από το χρόνο έναρξης της θεραπείας για τον 
ιό. Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα είναι πιο αποτελεσματικό σε άτομα ηλικίας άνω 
των 50 ετών και χρειάζονται αναμνηστικές δόσεις μετά την παρέλευση 8 ετών. Τέλος, 
ο εμβολιασμός ατόμων άνω των 60 ετών έχει επιφέρει σημαντική επίδραση στη μείωση 
της εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα, καθώς και της μεθερπητικής νευραλγίας. 
 
Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές οφείλουν να παρέχουν 
ενημέρωση σε άτομα ηλικίας 50 ετών κι άνω για τη σημασία της εμβολιαστικής 
κάλυψης από τον έρπητα ζωστήρα, ως μέσο πρόληψης από τις συνέπειες και τις 
επιπλοκές της νόσου.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: Εμβόλιο, Έρπητας Ζωστήρας, Τρίτη Ηλικία
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ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ & ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
Φίλιππας Μάθιου1, Ασπασία Λούτα2, Ελευθερία Αγιομυργιαννάκη3 

 
1. Νοσηλευτής, MSc, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών «Δρομοκαΐτειο» 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD (c), ΜΕΘ, Β' Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
ΕΚΠΑ 

3. Φυσικοθεραπεύτρια, Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος 
Σάββας" 

 
Εισαγωγή: Η σαρκοπενία, μια κατάσταση που σχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο της 
γήρανσης, χαρακτηρίζεται από μία γενική απώλεια μυϊκής μάζας, αλλά και μυϊκής 
δύναμης. Με την αύξηση του γηραιότερου ενήλικου πληθυσμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ο αντίκτυπος της σαρκοπενίας όλο και διογκώνεται. Οι ελλείπεις 
αποτελεσματικές θεραπείες για τη σαρκοπενία δημιουργούν ένα επίμονο πρόβλημα 
σε παγκόσμιο επίπεδο στους ηλικιωμένους, που χρήζει άμεσα υγειονομικής 
προσοχής. 
 
Σκοπός: Να εξεταστούν εις βάθος οι μηχανισμοί που διέπουν την παθογένεια της 
σαρκοπενίας, ώστε να διατυπωθεί ένας πιο ομοιόμορφος χαρακτηρισμός και να 
αναπτυχθούν αποτελεσματικότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις. 
 
Μεθοδολογία: Το μεθοδολογικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας βασίζεται στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τη συλλογή της βιβλιογραφίας και τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά βιβλία, πρωτότυπες μελέτες, 
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και περιλήψεις ερευνών στις περιπτώσεις που δεν 
υπήρχε πλήρης πρόσβαση στο άρθρο. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις PubMed και Google Scholar. 
 
Αποτελέσματα: Η αιτιολογία της σαρκοπενίας είναι πολυπαραγοντική κι η πλειοψηφία 
των ερευνών εστιάζει στους μυϊκούς παράγοντες της γήρανσης. Η σωματική άσκηση 
κι η διατροφή αποτελούν τους βασικότερους τρόπους παρέμβασης στη σαρκοπενία. 
Η αξονική τομογραφία, η DXA κι η μαγνητική τομογραφία είναι  από τα σημαντικότερα 
μέσα αξιολόγησης 
 
Συμπεράσματα: Είναι πλέον κατανοητό ότι για την επαρκή αξιολόγηση της 
σαρκοπενίας, η εκτίμηση απλά του τμήματος του σκελετικού μυός δεν επαρκεί. 
Πιθανότατα, οι καινοτόμοι βιοδείκτες μπορεί να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
πρόγνωση και τη διάγνωση των σαρκοπενικών ασθενών. Επίσης, μπορεί αυτοί να 
βοηθήσουν στην αποκάλυψη κρίσιμων παθολογικών μηχανισμών και κατεπέκταση σε 
επιτυχημένες θεραπείες. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: Θεραπευτικές Παρεμβάσεις Σαρκοπενίας, Κλινική Συμπτωματολογία 
Σαρκοπενίας,  Κριτήρια Διάγνωσης Σαρκοπενίας, Σαρκοπενία.  
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Δεοντολογία – Βιοηθική 
 

Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ 

ΛΣΙV Κεφάλας Νικόλαος1,2 

1. Σπουδαστής Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής 
2. Φοιτητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών ,Τμήμα 

Νοσηλευτικής. 
 
Εισαγωγή: Σε αρκετές περιπτώσεις η επιστήμη της ιατρικής, παρά την αλματώδη 
πρόοδο που έχει καταγράψει, δεν δύναται να προσφέρει αρκετά, πέραν της 
ανακουφιστικής φροντίδας, σε ασθενείς με νόσο τελικού σταδίου. Έτσι λοιπόν έννοιες 
όπως το τέλος της ζωής και η μείωση της θεραπείας είναι ιδιαίτερα επίκαιρες. 
Περισσότερο όμως από όλες τις έννοιες, αυτή  της ευθανασίας, αντανακλά τις θέσεις 
πολλών ανθρωπιστικών επιστημών, εγείροντας  ποικίλα ηθικά ζητήματα, τα οποία 
οδηγούν σε αντιπαραθέσεις μεταξύ νομικών, επαγγελματιών υγείας, του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου και των θεολόγων.  
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αντικειμενική ανάλυση της 
βιοηθικής διάστασης της ευθανασίας όπως αυτή προκύπτει από την μελέτη των 
σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων. 
  
Μεθοδολογία: Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων όπως Medline/Pubmed, Google scholar και 
Scopus. Μελετήθηκαν άρθρα της τελευταίας πενταετίας τόσο στην αγγλική, όσο και 
στην ελληνική γλώσσα.  
 
Αποτελέσματα: Η ευθανασία και η ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία δημιουργούν 
προβληματισμούς σχετικά με την νομιμοποίηση τους σε ορισμένες χώρες, καθώς και 
τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων έπειτα από την πλήρη 
πληροφόρησή τους. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον όρκο του Ιπποκράτη προτρέπεται 
στους ιατρούς να μην παρέχουν βοήθεια στους ασθενείς προκειμένου να πεθάνουν, 
γεγονός που αντιπαρέρχεται στις θεμελιώδεις αρχές της ευθανασίας. Ωστόσο 
υπάρχουν άτομα που τίθενται υπέρ της ευθανασίας και της ιατρικά υποβοηθούμενης 
αυτοκτονίας, εξ αιτίας του αντίκτυπου που έχουν οι πράξεις αυτές στους ίδιους τους 
ασθενείς, τις οικογένειές τους, την οικονομία και το σύστημα υγείας, ενώ άλλοι 
απορρίπτουν τις θέσεις που υποστηρίζουν τις εν  λόγω ενέργειες.  
 
Συμπεράσματα:  Το ζήτημα της ευθανασίας αποτελεί το επίκεντρο της βιοηθικής. Το 
θέμα αυτό δεν σχετίζεται μόνο με τους ασθενείς, αλλά αφορά και τους ίδιους τους 
επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τις πράξεις ή τις παραλείψεις 
τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία  την  ενημέρωση και την εκπαίδευση του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αναφορικά με το φλέγον αυτό κεφάλαιο.   
 
Λέξεις-Κλειδιά: Ευθανασία, Βιοηθική, Ανακουφιστική φροντίδα, Ανίατη νόσος  
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Αριστείδης Βασιλόπουλος1, Ιωάννης-Παναγιώτης Βαρβαράκης2, Ανθούλα Βασάλου3, 
Μαρία Γεωργάτου3, Ελένη Σιαμάγκα4 

 
1. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

2. Προπτυχιακός Φοιτητής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
3. Προπτυχιακή Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

4. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 

Εισαγωγή: Η επικοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ολοκληρωμένη  
φροντίδα και στην προαγωγή της υγείας του ασθενή. Η αποτελεσματική επικοινωνία 
δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής να γίνεται περισσότερο δεκτικός στις υγειονομικές 
παρεμβάσεις, να συμμετέχει ενεργά στη παρεχόμενη φροντίδα, να προωθείται η  
αυτοφροντίδα, να αντιμετωπίζει θετικά τις γενόμενες νοσηλευτικές υποδείξεις και να 
μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας.  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση του τρόπου επικοινωνίας και των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επικοινωνία  μεταξύ Νοσηλευτών και ασθενών. 
 
Μεθοδολογία: Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η πραγματοποίηση 
μιας συγχρονικής μελέτης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ευκολίας 152 
ατόμων. Οι ερωτώμενοι αφού ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας, την 
διατήρηση της ανωνυμίας  και για την εθελοντική συμμετοχή κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν ένα ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. 
 
Αποτελέσματα: Ως προς την αξιολόγηση της μη λεκτικής επικοινωνίας το 90,8% των 
ασθενών απάντησε ότι οι Νοσηλευτές/τριες δε χρησιμοποιούν ως παραδείγματα τις 
χειρονομίες κατά την εφαρμογή των νοσηλευτικών παρεμβάσεων. Το 70,9% αναφέρει 
ότι σε καταστάσεις δυσφορίας οι Νοσηλευτές/τριες τους κρατούν το χέρι ή τους 
ακουμπούν εγκάρδια στο ώμο. Ως προς τη λεκτική επικοινωνία το 95,4% αναφέρει ότι 
οι Νοσηλευτές  χρησιμοποιούσαν απλή και κατανοητή γλώσσα ενώ το 88,8% 
ανέφεραν ότι τους ενημέρωναν επαρκώς για τις απαραίτητες νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις. Αναφορικά με την έκφραση των συναισθημάτων το 76,3% των 
ερωτηθέντων δε βίωσαν καμία αποτροπή στο να εκφραστούν ελεύθερα από τη 
συμπεριφορά των Νοσηλευτών/τριων. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε 
ως προς την ηλικία και τη χρησιμοποίηση των παραδειγμάτων με χειρονομίες καθώς 
οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται να ανταποκρίνονται περισσότερο (p=0.001). 
Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε ανάμεσα στα δύο φύλα και τη σωματική επαφή με 
τον ασθενή όταν αυτός δυσφορεί. Συγκεκριμένα οι άνδρες φαίνεται να ανακουφίζονται 
περισσότερο από τις γυναίκες όταν τους κρατούν το χέρι ή τους ακουμπούν εγκάρδια 
στο ώμο (p=0.019). 
 
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει μια καλή επικοινωνία μεταξύ 
νοσηλευτών και ασθενών η οποία προωθεί την ανακούφιση, απαλύνει τον πόνο και 
δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στον ασθενή.   
 
Λέξεις- Κλειδιά: Επικοινωνία, ανακούφιση, νοσηλευτές, φύλο, φροντίδα 
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ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Γεωργία Φραγκιαδάκη,  
 

Νοσηλεύτρια, MSc Bioethics, MPH, Ογκολογική Κλινική, Βενιζέλειο-Πανάνειο Γ.Ν. 
Ηράκλειο Κρήτης 

 

Εισαγωγή: Καθώς η πανδημία της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) κυριαρχεί, 
θέτοντας σε κίνδυνο το παγκόσμιο σύστημα υγείας, οι νοσηλευτές καλούνται και  
βρίσκονται σε αυτήν την άνευ προηγουμένου στιγμή στην πρώτη γραμμή 
υπεράσπισης της κοινωνικής φροντίδας μέσα από τις πιο ακραίες καταστάσεις. 
 
Σκοπός: Να αναδειχθούν και να εξεταστούν οι προκλήσεις, τα διλήμματα αλλά και το 
στρες που βιώνουν και αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές που φροντίζουν ασθενείς με 
COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων «Pubmed», «Google Scholar» και «ΙΑΤΡΟΤΕΚ» για το χρονικό διάστημα 
2020 – 2021. 
 
Αποτελέσματα: Η πανδημία Covid-19 αποτέλεσε πρόκληση για το παγκόσμιο 
σύστημα υγείας. Οι νοσηλευτές στάθηκαν στην πρώτη γραμμή και αφοσιώθηκαν 
πλήρως στον έλεγχο της πανδημίας αψηφώντας οποιονδήποτε κίνδυνο. Καθώς ο 
αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων συνεχώς αυξάνεται, οι νοσηλευτές 
καλούνται να αντιμετωπίσουν  προκλήσεις και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 
που έχουν αντίκτυπο τόσο στην επαγγελματική, όσο και την προσωπική τους ζωή. 
 
Συμπεράσματα: Υπάρχει επιτακτική ανάγκη μιας θεσμοθετημένης πολιτικής υγείας, 
χάραξη κοινής στρατηγικής και υιοθέτηση καλών πρακτικών και ανασχεδιασμού των 
πρωτοκόλλων υγείας, ανακατανομής των πόρων, εκπαίδευσης και επάρκειας 
προσωπικού και ειδικότερα προτάσεων υποστήριξης και ενδυνάμωσης της ψυχικής 
ανθεκτικότητας των νοσηλευτών, για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών 
και συστήματος υγείας. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: πανδημία Covid-19, νοσηλευτές, προκλήσεις, εργασιακό στρες, 
ασθενείς. 
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Η ΜΕΛΕΤΗ “NURSINGTHESPIRIT” ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ 

Πολυξένη Λιαμοπούλου1, Μαρία Κυράνου2 

1. Λέκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 

2. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός 

  

Εισαγωγή: Η πνευματικότητα έχει χαρακτηριστεί ως το βασικό χαρακτηριστικό της 
ανθρώπινης ύπαρξης και αναγνωρίζεται από πολλούς επαγγελματίες υγείας ως 
βασικό συστατικό της υγείας και της θεραπείας. Σε συνθήκες απομόνωσης λόγω της 
πρόσφατης πανδημίας τι άλλο αν όχι η πνευματικότητα, τόσο των ασθενών όσο και 
των νοσηλευτών, βοήθησε τους ασθενείς να ξεπεράσουν την κρίση ή να δεχτούν έναν 
ειρηνικό θάνατο.  Ειδικά για τη νοσηλευτική, η παροχή πνευματικής φροντίδας εκτός 
από ηθική θεωρείται και επαγγελματική υποχρέωση σύμφωνα με διεθνείς κώδικες που 
περιγράφουν τις βασικές αρχές της νοσηλευτικής πρακτικής.  
Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, πρόσφατες έρευνες τονίζουν ότι ποσοστό 41% των 

ασθενών επιθυμεί να συζητήσει τις θρησκευτικές ή πνευματικές τους ανησυχίες κατά 

τη διάρκεια της νοσηλείας τους αλλά ότι μόνο στους μισούς από αυτούς δίνεται αυτή η 

επιλογή. Επιπλέον, τόσο οι ασθενείς όσο και οι φροντιστές τους σημειώνουν ξεκάθαρα 

το έλλειμμα των επαγγελματιών υγείας για την αξιολόγηση και την κάλυψη των 

πνευματικών τους αναγκών. Ανάμεσα στα πιο συχνά εμπόδια που επηρεάζουν την 

απόφαση των νοσηλευτών να εμπλακούν στην αξιολόγηση και διαχείριση 

πνευματικών αναγκών των ασθενών που φροντίζουν είναι οι πρακτικές 

πνευματικότητας των ίδιων των νοσηλευτών και η γνώση τους για την πνευματική 

φροντίδα.  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας των νοσηλευτικών παρεμβάσεων πνευματικής 
φροντίδας που παρέχουν οι νοσηλευτές στους ασθενείς καθώς και της 
πνευματικότητας των ίδιων των νοσηλευτών. Στα πλαίσια της παρουσίασης θα δοθούν 
πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής της μελέτης και τους τρόπους συμμετοχής όσων 
ενδιαφέρονται. 
 
Μεθοδολογία: Για την προτεινόμενη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ποσοτικός 
ερευνητικός σχεδιασμός για τη συλλογή των δεδομένων Το δείγμα της μελέτης θα 
αποτελέσουν νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία του ελλαδικού χώρου. 
 
Αποτελέσματα: Η παραπάνω μελέτη αποσκοπεί να διερευνήσει κατά πόσο οι 
νοσηλευτές αξιολογούν και καλύπτουν τις πνευματικές ανάγκες των ασθενών κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας τους αλλά και ποια είναι τα εμπόδια που επηρεάζουν την 
παροχή αυτής της φροντίδας.  
 
Συμπεράσματα: Με τα αποτελέσματα της μελέτης θα δοθεί η δυνατότητα να 
σχεδιαστούν κατάλληλες στρατηγικές και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τη παροχή 
πνευματικής φροντίδας στους ασθενείς. 
 
Λέξεις- κλειδιά: πνευματικότητα,  θρησκευτικές και πνευματικές ανάγκες 
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Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ COVID 

 
Ευγενία Αργυρίου1, Ευαγγελία Κουτσογιώτα2 

 
1. Νοσηλεύτρια Msc, Πνευμονολογική ΕΣΥ-COVID 19, Γ.Ν «Γ. Παπανικολάου» 

2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, Πνευμονολογικής ΕΣΥ-COVID19, Γ.Ν «Γ. 
Παπανικολάου» 

 
Εισαγωγή: Με τη σφοδρή έναρξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID 19 και 
την ταυτόχρονη έλευση πολλών νεοδιοριζόμενων συναδέλφων αλλά και νοσηλευτών 
από κλινικές με περιορισμένη εμπειρία σε πνευμονολογικά περιστατικά προέκυψε η 
ανάγκη δημιουργίας νοσηλευτικών πρωτοκόλλων σε fast track διαδικασία για ταχύτατη 
εκπαίδευση και επιμόρφωση του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής.  
 
Σκοπός: Η περιγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης νοσηλευτικών πρωτοκόλλων σε 
ασθενείς με COVID. 
 
Μέθοδος: Τα πρωτόκολλα προέκυψαν μετά από ενδοτμηματική διαβούλευση, 
βιβλιογραφική αναζήτηση, επιστημονική ιατρική έγκριση από τον Συντονιστή Ιατρό 
Πανδημίας του νοσοκομείου και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
 
Αποτελέσματα: Τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα αποτέλεσαν πολύ χρήσιμο αλγόριθμο 
στην καθημερινή νοσηλευτική πράξη, εξασφάλισαν τον περιορισμό των λαθών-
αστοχιών του προσωπικού και λειτούργησαν ως κοινός κώδικας επικοινωνίας. 
Υποβλήθηκαν για έγκριση στο επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου και 
εγκρίθηκαν (Πρωτόκολλο υποδοχής πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, 
πρωτόκολλο διαχείρισης τιμαλφών και προσωπικών αντικειμένων ασθενή, 
πρωτόκολλο μεταφοράς ασθενή με Covid για παρακλινικές εξετάσεις, πρωτόκολλο 
χορήγησης αντιβιοτικών, πρωτόκολλο χορήγησης ρεμδεσιβίρης, πρωτόκολλο 
τοποθέτησης Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα, πρωτόκολλο διασωλήνωσης). Τα 
πρωτόκολλα υπόκεινται σε συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με 
τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. 
 
Συμπεράσματα: Επιτελέστηκε τιτάνια προσπάθεια και αξιόλογο νοσηλευτικό έργο 
όλους αυτούς τους μήνες της μάχης με την πανδημία, με πρωταρχικό γνώμονα τη 
διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρωπίνων ζωών. Μέσα στη συγκεκριμένη 
‘πολεμική’ χρονική συγκυρία αναδείχτηκε ο πολυδιάστατος ρόλος της νοσηλευτικής 
επιστήμης. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: νοσηλευτικά πρωτόκολλα, εκπαίδευση, επιμόρφωση, 
επικαιροποίηση. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 
Αικατερίνη Χατζηνικολάου1, Μαρία Λαβδανίτη2 

 

1. Θεολόγος-Νοσηλεύτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη  
2. Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 
 

Εισαγωγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η οποία προκαλεί ακραία 
θερμικά φαινόμενα και κύματα καύσωνα, αποτελεί μία σημαντική αιτία της ανθρώπινης 
θνησιμότητας και κατ’ επέκταση κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της 
κλιματικής αλλαγής στην αύξηση της θνησιμότητας ατόμων με καρδιαγγειακά 
νοσήματα. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων 
PubMed και Google Scholar. Η αναζήτηση αφορούσε την τελευταία δεκαετία. Τα 
κριτήρια αποκλεισμού των άρθρων ήταν η γλώσσα εκτός της αγγλικής. Βρέθηκαν 20 
άρθρα σχετικά με το θέμα και χρησιμοποιήθηκαν τα 12. 
 
Αποτελέσματα: Ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι η 
μεταβολή της θνησιμότητας που σχετίζεται με τη θερμική καταπόνηση, καθώς οι 
εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων στους ευάλωτους πληθυσμούς. Η θνησιμότητα λόγω 
της θέρμανσης οφείλεται κυρίως στις επιδράσεις στο καρδιαγγειακό και αναπνευστικό 
σύστημα. Οι αντιδράσεις αυτές περιλαμβάνουν την αύξηση της θερμοκρασίας του 
σώματος, την αύξηση του καρδιακού ρυθμού, τη μετατόπιση της ροής αίματος από τα 
κεντρικά όργανα στο δέρμα, την αυξημένη εφίδρωση και σχετική αφυδάτωση. Μελέτες 
έδειξαν την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία ως πιθανό μηχανισμό για τις καρδιαγγειακές 
επιδράσεις καθώς και την αύξηση του κινδύνου καρδιακής θρόμβωσης που σχετιζόταν 
με αφυδάτωση σε υψηλές θερμοκρασίες. 
 
Συμπεράσματα: Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και ο προγραμματισμός προληπτικών 
στρατηγικών για την προφύλαξη των ομάδων υψηλού κινδύνου από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα θα πρέπει να αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους για τη διαφύλαξη 
της δημόσιας υγείας. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: climate change, extreme heat events, cardiovascular disease 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΉ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑΣ: ΜΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Θεοδότα Θωμαΐδου1, Ελπινίκη Λαΐου2  

1. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
2. Λέκτορας (Π.Δ.407/80), Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Εισαγωγή: Αν και δεν υπάρχει πλήρης συναίνεση μεταξύ των επιστημόνων υγείας για 
τον ορισμό της πολυφαρμακίας, ως πολυφαρμακία συχνά αναφέρεται η κατανάλωση 
πέντε και άνω φαρμάκων από τον ίδιο ασθενή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο επιπολασμός 
της πολυφαρμακίας αυξάνεται συνεχώς καθώς ο ανθρώπινος πληθυσμός γηράσκει και 
περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. H 
πολυφαρμακία σχετίζεται με δυνητικά σοβαρές ανεπιθύμητες εκβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων θνησιμότητας, πτώσεων, ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων 
και αυξημένης διάρκειας παραμονής ασθενών στο νοσοκομείο. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των διαθέσιμων παρεμβάσεων για τη διαχείριση της 
φαρμακευτικής φροντίδας ασθενών με πολυφαρμακία μέσα από την ανασκόπηση της 
σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL) χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά polypharmacy, 
management και nurs*.  
 
Αποτελέσματα: Η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ του νοσηλευτή, του ιατρού που 
συνταγογραφεί, των λοιπών εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας και του ασθενή 
μπορεί να προάγει την ασφάλεια των ασθενών και να μειώσει τις ανεπιθύμητες 
εκβάσεις που σχετίζονται με την πολυφαρμακία. Οι διαθέσιμες παρεμβάσεις 
διαχείρισης της περιλαμβάνουν τη χρήση υποστηρικτικών εργαλείων αξιολόγησης, 
όπως τα κριτήρια Beers και START/STOPP, καθώς και κατευθυντήριων οδηγιών. H 
χρήση ψηφιακών εργαλείων μπορεί επίσης να συμβάλει στον έλεγχο της 
πολυφαρμακίας ενώ σημαντικό ρόλο κατέχουν και η επικοινωνία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων, η εκπαίδευση και οι επικεντρωμένες στον ασθενή νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις. 
 
Συμπεράσματα: Η διαχείριση της πολυφαρμακίας περιλαμβάνει πολύπλευρη λήψη 
αποφάσεων και απαιτεί τη συνδυασμένη γνώση όλων των εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών υγείας, τη χρήση κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης και  
κατευθυντηρίων οδηγιών και τη συστηματική συμμετοχή, ενεργό εμπλοκή και 
ενδυνάμωση των ασθενών. Χρειάζεται περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση του 
φαινομένου, καθώς και δημιουργία προγραμμάτων συστηματικής εκπαίδευσης του 
κοινού και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Πολυφαρμακία, διαχείριση, νοσηλευτές 
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SARS-CoV2 και άλλοι κορονοϊοί από το παρελθόν SARS - CoV, MERS - CoV 
 

Σύλβια Πιτσιλλίδου1, Εύα Γιαννέλου2, Γιώργος Παπαγεωργίου3 

 
1. Νοσηλεύτρια, MSc(c) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Υπηρεσίες Αναζωογόνησης, Υπουργείο Υγείας Κύπρου 
2. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
3. Νοσηλευτής, MSc, PhD(c) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων περιστατικών Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας, Κύπρος 
 
  
Εισαγωγή: Ο Κορονοϊός SARS-CoV2 έκανε την εμφάνισή του τέλη του 2019 και 
ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Είναι ήδη υπεύθυνος για το θάνατο 
εκατομμυρίων συνανθρώπων  μας, προκαλώντας παράλληλα οικονομικές, 
κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες επιπτώσεις.  
Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει τις ομοιότητες και διαφορές 
μεταξύ τριών Κορονοϊών SARS-CoV, MERS–CoV και SARS-CoV2 όσον αφορά στις 
κλινικές εκδηλώσεις, τα εργαστηριακά ευρήματα και τις απεικονίστηκες εξετάσεις που 
παρατηρούνται συνήθως. 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ανασκόπηση των κορονοϊών SARS - CoV, MERS – 
CoV και SARS-CoV2. Η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων CINAHL και PubMed, Scopus.  
Αποτελέσματα:  
SARS-CoV: Πρώτη εμφάνιση στην Foshan Νότια Κίνα, ακολούθως στο Χονγκ Κονγκ, 
Βιετνάμ, Καναδά και 29 άλλες χώρες.   
Διάρκεια: Από το 2002 – 2004. Καταγράφηκαν 8096 επιβεβαιωμένα περιστατικά.  
Μετάδοση: Κυρίως ενδονοσοκομειακή. 
Πλειοψηφία περιστατικών σε υγιής νέους.  
Χρόνος επώασης 2-10 μέρες  
Χρόνος από έναρξη συμπτωμάτων μέχρι την  εισαγωγή: 3-5 μέρες.   
Συμπτωματολογία:  Πυρετό, βήχα, δύσπνοια, καταβολή, μυαλγία, πονοκέφαλο, 
πονόλαιμο, γαστρεντερικές διαταραχές.  
Ποσοστό θνητότητας:5-9,6%  
MERS-CoV: Πρώτη εμφάνιση στη Μέση Ανατολή, ακολούθως στη Σαουδική Αραβία, 
Ιορδανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Κορέα και 27 άλλες χώρες.  
Εμφάνιση το 2012, επανεμφάνιση το 2015 και 2018. Καταγράφηκαν 2506 
επιβεβαιωμένα περιστατικά.  
Μετάδοση: Κυρίως ενδονοσοκομειακή. 
Πλειοψηφία ήταν άντρες ≥65χρ, ενώ μολύνθηκαν και επαγγελματίες υγείας. Τα παιδιά 
εμφανίζονταν ασυμπτωματικά.  
Συμπτωματολογία:  Πυρετό, βήχα, δύσπνοια, καταβολή, μυαλγία, πονοκέφαλο, 
πονόλαιμο, γαστρεντερικές διαταραχές.  
Ποσοστό θνητότητας:34-39%  
SARS-CoV-2: Πρώτη εμφάνιση στη Wuhan Κίνα, ακολούθως παγκόσμια.   
Μετάδοση Υπάρχουν αποδείξεις ότι ασθενείς σε ασυμπτωματική φάση και αυτοί με 
ήπια ασθένεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους. Τουλάχιστο 50% μετάδοσης 
στην κοινότητα συνδέεται με ασυμπτωματικές μολύνσεις. Φαίνεται ότι 5% μολυσμένων 
ατόμων ευθύνονται για τη μετάδοση 80% περιστατικών  
Συμπτωματολογία  πυρετό, βήχα, δύσπνοια, καταβολή, μυαλγία, πονοκέφαλο, 
πονόλαιμο, γαστρεντερικές διαταραχές.  
Ποσοστό θνητότητας:2,3-3,4%: 
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Τα συνήθη ευρήματα COVID-19, SARS-CoV και MERS-CoV  πνευμονικές βλάβες, 
αμφοτερόπλευρες θολώτητες στις βάσεις και τμηματικές συγκεντώσεις στην ΑΤ 
θώρακα, μια χαρακτηριστική κλινική διάγνωση για τις λοιμώξεις κορονοϊού. Η 
ακτινολογική απεικόνιση του COVID-19 δε διαφέρει πολύ από την πνευμονία που 
προκαλούν οι άλλοι δύο κορονοϊοί αν και αμφωτερόπλευρα ευρήματα φαίνεται να είναι 
περισσότερα σε περιστατικά COVID-19.   
Τα πιο συνήθη ευρήματα στην αξονική τομογραφία θώρακα είναι αμφότερα 
πνευμονικά παρεγχύματα θολότητας, πυκνώσεις ή διάχυτες πνευμονικές βλάβες, 
συνήθως στρόγγυλου σχήματος και περιφερικής κατανομής.  
Εργαστηριακά ευρήματα COVID-19, SARS-CoV και MERS-CoV: αυξημένη 
αμινοτρανσφεράση,  κρεατινική κινάση και ενεργή πρωτεΐνη C και μειωμένα λευκά 
αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και αλβουμίνη.   
Συμπεράσματα:  Οι Κορονοϊοί δεν είναι καινούργιοι ιοί για την ανθρωπότητα. Σε μια 
σύγκριση μεταξύ του σημερινού ιού SARS-CoV2 με τους SARS-CoV, MERS–CoV, 
φαίνεται να έχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές. 
Λέξεις – Κλειδιά: SARS-CoV, MERS–CoV, SARS-CoV2, Coronavirus  
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΝΟΣΗΣΗ ΑΠΟ COVID - POST COVID SYNDROME 
 

Ιλιάδα Δήμου1, Σωτηρία Δεβέλογλου2, Ελένη Αρβανιτίδου3 

 
1. Νοσηλεύτρια RN, MSc, PhD(c) Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ Γ. Ν. Γ. Παπανικολάου 

Θεσσαλονίκης 
2. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα 

Νοσηλευτικής’ 
3. Νοσηλεύτρια RN, MSc, Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ Γ. Ν. Γ. Παπανικολάου 

Θεσσαλονίκης 
 
Εισαγωγή: H Πανδημία Covid-19 μετρά ήδη τον Αύγουστο του 2021 πάνω από 200 
εκ. κρούσματα σε όλο τον πλανήτη. Σε πολλούς από τους ασθενείς έχουν παρατηρηθεί 
συνέπειες αμέσως ή ακόμη και μήνες μετά την προσβολή τους. Μετά-COVID 
σύνδρομο, ορίζεται η εμμονή των συμπτωμάτων της νόσου μετά την λοίμωξη ακόμη 
και 3 μήνες από την έναρξη της νόσου με ποικίλες εκδηλώσεις και συμπτώματα όπως 
δύσπνοια, εύκολη κόπωση αρθραλγίες δεκατική πυρετική κίνηση απώλεια γεύσης και 
όσφρησης, διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης. Όλο και πιο συχνά έρχονται μελέτες 
που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του συνδρόμου αυτού. 
 
Σκοπός: Να μελετηθούν δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα που αναφέρονται στα 
χαρακτηριστικά και τις  συνέπειες του μετά-COVID συνδρόμου. 
 
Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες και 
άρθρα του τελευταίου έτους από την διεθνή βιβλιογραφία όπως αυτά αποτυπώνονται 
στις βάσεις δεδομένων pubmed και cinahl. Από τα 35 σχετικά με το θέμα άρθρα, 
αξιολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 17 συνολικά άρθρα. 
 
Αποτελέσματα: Το σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της 
αρχικής νόσησης και ενώ τα τεστ είναι αρνητικά. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι η 
εύκολη κόπωση η αναπνευστική δυσχέρεια, ο βήχας, η ανοσμία και η αγευσία, 
καρδιολογικές νευρολογικές, γαστρεντερικές καθώς και οι ψυχικές διαταραχές. Οι 
καρδιολογικές επιπλοκές είναι οι σοβαρότερες όπως η μυοκαρδίτιδα, οι αρρυθμίες 
αλλά και το έμφραγμα του μυοκαρδίου στα πλαίσια της υπερπηκτικότητας που μπορεί 
να προκαλέσει η νόσος. 
 
Συμπεράσματα: Το μετά-COVID σύνδρομο αφορά πολλά συστήματα και είναι 
σημαντική η έγκαιρη αναγνώριση του. Πιθανά θα πρέπει να παρατείνεται ο χρόνος 
ανάρρωσης σε αυτούς τους ασθενείς. 
 
Λέξεις κλειδιά: post COVID σύνδρομο, long COVID. 
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ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΙΜΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-
COVID 19. ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Λαμπρινή Κρίθου,1 Ευγενία Πολυδωροπούλου,1 Αγγελική Κατσαρού2 

1. Νοσηλεύτρια, Αξονικός, Γ.Ν.Ν. Άγιος Παντελεήμων – Γ.Ν.Δ.Α. Η Αγία 
Βαρβάρα 

2. Προϊσταμένη,  Αξονικός, Γ.Ν.Ν. Άγιος Παντελεήμων – Γ.Ν.Δ.Α. Η Αγία 
Βαρβάρα 

  
Εισαγωγή: Ο όρος Πανδημία (pandemic) που προκύπτει από τις λέξεις πας (όλος) 
και δήμος (πληθυσμός), χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό λοιμωδών ασθενειών 
που εξαπλώνονται με γοργούς ρυθμούς σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή ή σε 
παγκόσμια κλίμακα και απειλεί το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Προηγούμενες 
πανδημίες που έχει βιώσει ο άνθρωπος είναι ο Λοιμός των Αθηνών (430 π.Χ.), η 
Μαύρη πανώλη του 14ου αιώνα που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, οι πανδημίες της 
χολέρας κατά τον 19ο αιώνα, η Ελονοσία, οι Πανδημίες γρίπης, η πανδημία ισπανικής 
γρίπης (1918-1920), η πανδημία SARS to 2003, η πανδημία γρίπης Η1Ν1 το 2009, 
πανδημία της ασθένειας του κορωνοϊού (2019 έως σήμερα). 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για 
την εύρεση πληροφοριών για τις μεγάλες πανδημίες που έχει βιώσει η ανθρωπότητα, 
ώστε να διερευνηθούν οι μύθοι και οι πραγματικότητες για τις πανδημίες. 

Μεθοδολογία: Η παρούσα εργασία είναι απλή περιγραφική ανασκόπηση. Η 
αναζήτηση των βιβλιογραφικών αναφορών έγινε μέσω βιβλιογραφικών πηγών από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη λογοτεχνία. 
Αναλύονται αφηγήσεις εμπειριών από ανθρώπους που νόσησαν από πανδημίες όπως 
ο SARS-Covid 19 και παρουσιάζονται αποσπάσματα των βιωμάτων και εμπειριών 
τους. 

Αποτελέσματα: Η νέα επιδημία του κορωνοϊού έχει ταχεία μεταδοτικότητα από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν από 
προηγούμενες πανδημίες, η υψηλή μεταδοτικότητα και η ύπαρξη των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης που πολλές φορές έχουν αρνητικό ρόλο στην ενημέρωση και 
την ψυχολογία των ανθρώπων. Από ελλιπή ή / και λανθασμένη – κατευθυνόμενη 
ενημέρωση προκαλείται πανικός και φόβος, τα οποία μεταφράζονται σε άρνηση για 
την πρόληψη και διαχείριση της πανδημίας. 

Συμπεράσματα: Τον 14ο αιώνα η Μαύρη Πανώλη οδήγησε στον θάνατο ποσοστό 
περί του 30% με 60% του πληθυσμού της Ευρώπης. Το 1918 η Ισπανική Γρίπη 
προκάλεσε τον θάνατο 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η νέα πανδημία κορωνοϊού δεν 
είναι περισσότερο θανατηφόρα από τις άλλες πανδημίες, αλλά είναι πιο μεταδοτική. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πανδημία, κορωνοϊός, pandemic, μεταδοτικότητα, COVID 
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ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ 

 
Μάριος Λωρίδας1, Δήμητρα Μαρινίδου2, Ευαγγελία Μεϊμέτη3 

 
1. Φοιτητής Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Παράρτημα Διδυμοτείχου) 

2. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΒΑ, Ειδικευόμενη «Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής» 

3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Postdoctoral researcher, Συντονίστρια Εκπαίδευσης 
Νοσηλευτικής Ειδικότητας «Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» της Κεντρικής & 

Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Εισαγωγή: Η νανοτεχνολογία ορίζεται ως η επιστήμη του χειρισμού ατόμων και μορίων 
με τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό μικρότερο από 100nm σε νανοκλίμακα, η οποία 
κυμαίνεται από 1 έως 100 νανόμετρα. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της χρήσης της νανοτεχνολογίας στην ιατρική (νανοϊατρική) και 
συγκεκριμένα στα εμβόλια mRNA κατά του SARS-CoV-2, καθώς και η προτίμηση των 
πολιτών σ’ αυτού του τύπου τα εμβόλια.  
 
Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε πρόσφατη βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με το θέμα 
τόσο στην Ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία και ελήφθησαν επικαιροποιημένα 
στατιστικά στοιχεία από τον οργανισμό έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις». Οι 
πλατφόρμες αναζήτησης οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι PubMed, Science direct και 
NCBI. 
 
Αποτελέσματα: Αρκετές είναι οι συνθέσεις εμβολίων SARS-CoV-2 οι οποίες 
χρησιμοποιούν σκευάσματα που υποστηρίζονται από τη νανοτεχνολογία. Η πανδημία 
COVID-19 σαφώς βοήθησε στην ταχεία ανάπτυξη εμβολίων για τον SARS-CoV-2, με 
αποτέλεσμα να αναπτυχθούν δύο εμβόλια (Pfizer/BioNtech, Moderna) Νουκλεϊκού Οξέος 
(mRNA), που χρησιμοποιούν την νανοτεχνολογία μέσω των λιπιδικών νανοσωματιδίων 
(LNPs) και δύο εμβόλια (AstraZeneca/Oxford, Janssen/J&J) ιϊκού φορέα που κάνουν 
χρήση νανομεγεθών για να διαβιβάσουν οδηγίες υπό τη μορφή γενετικού κώδικα στα 
σωματικά κύτταρα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Έρευνας και 
Ανάλυσης «διαΝΕΟσις», κατά την περίοδο 07-15 Μαϊου 2021, η προτίμηση των πολιτών 
στα εγκεκριμένα εμβόλια τύπου mRNA είναι 58,3% για το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech και 
13,7% για το εμβόλιο της Moderna. Αντίστοιχα, για τα εμβόλια ιϊκού φορέα των 
AstraZeneca/Oxford και Janssen/J&J, η προτίμηση ανέρχεται στο 4% και 10,9%. 
 
Συμπεράσματα: Παρόλο που η νανοτεχνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη και ακόμη 
δεν έχει δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες, η συμβολή της στη μάχη κατά της 
πανδημίας COVID-19 ήταν, και συνεχίζει να είναι, ιδιαιτέρως σημαντική. Σε μία εποχή 
όπου η παραπληροφόρηση σχετικά με το πλαίσιο της λειτουργίας των εμβολίων ακμάζει, 
η επιστήμη της νανοτεχνολογίας έχει καταφέρει να στρέψει την προτίμηση των πολιτών 
στα εμβόλια νέας γενιάς με την συνεχή ορθή και αντικειμενική ενημέρωση.  
 
Λέξεις– Κλειδιά: Νανοτεχνολογία, Νανοϊατρική, Εμβόλια mRNA, SARS-CoV-2 
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 

 
Λουκάς Ζιλφίδης1, Δήμητρα Μαρινίδου2, Ευαγγελία Μεϊμέτη3 

 
1. Φοιτητής Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Παράρτημα Διδυμοτείχου) 

2. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΒΑ, Ειδικευόμενη «Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής» 

3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Postdoctoral researcher, Συντονίστρια Εκπαίδευσης 
Νοσηλευτικής Ειδικότητας «Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» της Κεντρικής & 

Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Εισαγωγή: Η φυματίωση αποτελεί λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος από τον 
οξεάντοχο βάκιλο του Koch. Η νόσος αυτή, παρόλο που μπορεί να αντιμετωπιστεί και να 
προβλεφθεί, ακόμα και σήμερα αποτελεί ένα από τα κυριότερα ζητήματα Δημόσιας Υγείας, 
κατατάσσοντάς την στις δέκα πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Η μετάδοση του 
βακτηρίου γίνεται αερογενώς, μέσω της εισπνοής σταγονιδίων από το βήχα ή το 
φτέρνισμα πασχόντων.  
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της φυματίωσης ως νοσολογική 
οντότητα και η επιδημιολογική αποτύπωσή της σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και 
μεταναστών στην Ελλάδα, κατά τα έτη 2019-2020. 
 
Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε πρόσφατη βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά με το θέμα 
τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία και ελήφθησαν στατιστικά στοιχεία 
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ΕΟΔΥ. Οι 
πλατφόρμες αναζήτησης οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι PubMed, Science Direct, 
Google Scholar.  
 
Αποτελέσματα: Η επιδημιολογική εικόνα της φυματίωσης στις δομές φιλοξενίας, με βάση 
τα δεδομένα και τις Εβδομαδιαίες Εκθέσεις της επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, σε 
σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών, διαφαίνεται ότι κατά το έτος 2019, 
δηλώθηκαν 291 κρούσματα υποψίας πνευμονικής φυματίωσης σε 24 Κέντρα Φιλοξενίας 
ενώ αντίστοιχα για το έτος 2020, τα δηλωθέντα κρούσματα ήταν 133. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, οι συνολικές 
αφίξεις προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα κατά το έτος 2019 ήταν 74.613, 
ενώ αντίστοιχα για το έτος 2020 ήταν 15.696. Από τα τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, για τα έτη από το 2015 έως και το 2019, φαίνεται πως υπάρχει 
πτωτική τάση στα περιστατικά φυματίωσης σχετικά με τις προηγούμενες πενταετίες, με 
μέση επίπτωση της νόσου κατά το 2015-2019 να υπολογίζεται στις 4,5 περιπτώσεις ανά 
100.000 πληθυσμού, ενώ αντίστοιχα κατά το 2010-2015 να υπολογίζεται στις 5,03 
περιπτώσεις και κατά το 2005-2010 να υπολογίζεται στις 6,06 περιπτώσεις ανά 100.000 
πληθυσμού. 
 
Συμπεράσματα: Παρά την γενικότερη αίσθηση πως τα κρούσματα φυματίωσης στην 
Ελλάδα θα αυξάνονταν αναλογικά με την αύξηση των προσφυγικών/μεταναστευτικών 
ροών, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης και λοιπών κοινωνικό-οικονομικών 
παραγόντων, υπάρχουν ενδείξεις πως οι περιπτώσεις της νόσου στις κοινότητες αυτές, 
δεν επηρεάζει τα επίπεδα φυματίωσης στον ευρύτερο πληθυσμό.  
 
Λέξεις – Κλειδιά: φυματίωση, μετανάστες, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΔΥ  
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Γεωργία Θεοδοσιάδου1, Χρυσούλα Νάσκα2, Ραχήλ Τσιμούρα3 

 
1. Νοσηλεύτρια, ΤΕΠ, Γ.Ν.Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" 
2. Νοσηλεύτρια, ΤΕΠ, Γ.Ν.Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" 

3. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ιωαννίνων 

 
Εισαγωγή: Η πανδημία της νόσου του κορονοϊό2019 (COVID-19) είναι μια τρέχουσα 
πανδημία που προκλήθηκε από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και αναγνωρίστηκε για 
πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι της Κίνας, τον 
Δεκέμβριο του 2019. Ως και σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 207.867.008 
κρούσματα σε 215 χώρες και περιοχές, είχαν σημειωθεί περισσότεροι από 4.371.589 
θάνατοι που οφείλονται στη νόσο και είχαν ανακάμψει περισσότεροι από 89 
εκατομμύρια άνθρωποι. Στο πρόσωπο της πανδημίας έχει αναγνωριστεί ένα 
ψυχοτραυματικό γεγονός σε μεγάλη κλίμακα. Έχει προκαλέσει σωματική, 
συναισθηματική και ψυχολογική δυσφορία, και όχι μόνο για τους ασθενείς του ιού. Ενώ 
έχουμε επικεντρωθεί τόσο στις φυσικές επιπτώσεις του COVID-19 και τρόπους για να 
σταματήσει η εξάπλωσή του, έχουμε αφήσει μια άλλη κατάσταση να εξελίσσεται 
υποχθονίως και αυτή είναι η κατάθλιψη. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την 
πανδημία COVID-19. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις 
δεδομένων Pubmed, Scopus και Google Scholar στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας 
εν μέσω πανδημιών και η παρουσίαση του φάσματος των ψυχοκοινωνικών αναγκών 
οι οποίες προέκυψαν στις διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού κατά την πανδημία 
των νόσων SARS, MERS και COVID-19.  
 
Αποτελέσματα: Μεταξύ πολλών άλλων ευρημάτων, αναδεικνύεται η αύξηση 
συμπτωμάτων αγχώδους διαταραχής έως και 45%, η κλινική κατάθλιψη στον γενικό 
πληθυσμό σε ποσοστό έως 9,31%, με ένα πλέον 8,5% να αντιμετωπίζει σοβαρή 
δυσφορία. Αυξημένο άγχος και συναισθήματα κατάθλιψης, συμπεριλαμβανομένων και 
των υποκλινικών περιπτώσεων, υπήρχαν σε περισσότερο από το 40% του 
πληθυσμού, όπως επίσης και υποτροπές σε άτομα που εμφάνιζαν ψυχιατρική 
νοσηρότητα πριν από την έναρξη της πανδημίας. 
 
Συμπεράσματα: Τα θέματα ψυχικής υγείας έχουν αυξηθεί κατά την διάρκεια της 
πανδημίας. Η ψυχική υγεία όλων έχει επηρεαστεί είτε ως αποτέλεσμα της ανησυχίας 
για μόλυνση, είτε από το άγχος που προκαλείται από μέτρα όπως η καραντίνα, η 
αυτοαπομόνωση, η κοινωνική αποστασιοποίηση, η απώλειας απασχόλησης, 
εισοδήματος ή εκπαίδευσης. Καθώς η πανδημία συνεχίζεται, η παρατεταμένη έκθεση 
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και κοινωνικής μέριμνας σε εξαιρετικά 
αγχωτικές και δυνητικά τραυματικές καταστάσεις, τους καθιστά ιδιαίτερά ευάλωτους 
στο να βιώνουν μειωμένη ψυχική και σωματική ευεξία και επαγγελματική εξάντληση. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: covid-19, ψυχική υγεία, πανδημία, κατάθλιψη, άγχος 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%87%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%AD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ 
Τ.Ε.Π. 

 
Ευαγγελία Αποστόλου1, Μαρία Καληού2, Κατερίνα Σιρώκα3 

 

1Νοσηλεύτρια MSc, ΤΕΠ ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» 
2Νοσηλεύτρια, ΤΕΠ ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» 

3Νοσηλεύτρια, ΤΕΠ ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», Νηπιαγωγός 
 
Εισαγωγή: Η επιδημία COVID-19 που ξέσπασε ανά τη υφήλιο στις αρχές του 2020, 
επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την «κανονικότητα» της ζωής μας, πολλώ δε μάλλον το 
σύστημα υγείας και την επισκεψιμότητα αυτού από τους ασθενείς, σε ότι αφορά τα 
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Μελέτες από την Αμερική, την Ευρώπη 
αλλά και την Ελλάδα αναφέρουν πως παρατηρείται μείωση στον αριθμό προσέλευσης 
των ασθενών, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα και τη μείωση των εισαγωγών στα 
νοσοκομεία. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της προσέλευσης των 
ασθενών στα ΤΕΠ του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, μελετώντας τον αριθμό των καταγεγραμμένων 
προσελεύσεων στα επιμέρους ιατρεία από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο 
του 2021 και συγκρίνοντας με τις αντίστοιχες προσελεύσεις κατά το προηγούμενο έτος 
(Απρίλιος 2019-Μάρτιος 2020). 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποσοτική, συγκριτική μελέτη βασισμένη στις 
ηλεκτρονικές καταγραφές των προσελεύσεων στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, από 
ασθενείς που προσήλθαν αυτοβούλως ή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αιτιώμενοι 
επείγοντα ζητήματα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά, 
ανώνυμα δεδομένα από το σύστημα καταγραφής ασθενών της Computer Team που 
χρησιμοποιείται στο νοσοκομείο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια των 
προγραμμάτων Microsoft Excel και Matlab. 
 
Αποτελέσματα: Από τη μελέτη των δεδομένων που συνελέγησαν προκύπτει ότι κατά 
την έναρξη της πανδημίας COVID-19 παρατηρήθηκε δραματική μείωση (51,45%) της 
προσέλευσης ασθενών στα ΤΕΠ, η οποία τείνει να επανέλθει στα επίπεδα του 
προηγούμενου έτους. Τα ιατρεία του χειρουργικού τομέα και ιδιαίτερα της 
Ορθοπεδικής και της Χειρουργικής, φαίνεται να μην ακολουθούν πιστά τη διακύμανση 
αλλά αντίθετα, κατά την άνοιξη του 2020 αυξάνονται οι επισκέψεις (κυρίως 
τραυματισμοί κατά τη διάρκεια εργασιών και τροχαία ατυχήματα). Σημαντική ήταν η 
μείωση των υπολοίπων Παθολογικών περιστατικών. Ο συνολικός μέσος όρος των 
προσελεύσεων στα ιατρεία των ΤΕΠ μειώθηκε σε έναν βαθμό (15,74%), αλλά ο 
συνολικός αριθμός των εισαγωγών ουσιαστικά αυξήθηκε κατά 2,37%. 
 
Συμπεράσματα: Μέσα από τη μελέτη μας αυτή διαπιστώσαμε και επιβεβαιώσαμε 
πως η πανδημία covid19 επηρέασε την κινητικότητα στα ΤΕΠ. 
 
Λέξεις- κλειδιά: COVID-19, επείγοντα περιστατικά, νοσοκομείο 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

 
Ευσταθία Μαριδάκη 

 
ΤΕ, MSc, Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά” 

 
Εισαγωγή: Η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των γονέων για τους 
παιδικούς εμβολιασμούς είναι ιδιαίτερης σημασίας προκειμένου να επιτυγχάνεται 
υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα. 
 
Σκοπός: Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως σκοπό την καταγραφή, μελέτη και ανάλυση 
των απόψεων, των αντιλήψεων, των παραγόντων και γενικότερα της στάσης των 
γονέων επαγγελματιών υγείας, σχετικά με τα παιδικά εμβόλια, καθώς και το επίπεδο 
και την εγκυρότητα της ενημέρωσής τους. 
 
Mεθοδολογία: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 
2020, σε γονείς διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων του νοσοκομείου ΓΑΝΠ 
«Μεταξά». 
 
Αποτελέσματα: Ελήφθησαν πλήρως συμπληρωμένα 212 ερωτηματολόγια, με το 
σύνολό τους να πληροί τα κριτήρια συμπερίληψης τους στην έρευνα. Η πλειοψηφία 
αποτελούνταν από γυναίκες με περισσότερα από 10 χρόνια υπηρεσίας. Στη 
διερεύνηση της οικογενειακής δομής, εμφανίζονται ομοιογενείς οικογένειες με ένα ή 
δυο παιδιά, με λίγες μονογονεϊκές. Σχεδόν το σύνολο (95%) υποστηρίζει το 
συστηματικό παιδικό εμβολιασμό, και το 98% έχει εμβολιάσει τα παιδιά του, ενώ το 
94% έχει ήδη ολοκληρώσει το προτεινόμενο πρόγραμμα εμβολιασμού. Έχουν 
επαρκείς γνώσεις για τα παιδικά εμβόλια, τις δόσεις και τη συνταγογράφηση και 
εκφράζουν κάποιο σκεπτικισμό για τις παρενέργειες αλλά αυτά τα ποσοστά δεν είναι 
σημαντικά. Τα νεότερα εμβόλια (εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου και για τους 
Rota-ιούς) έχουν σχετικά χαμηλότερη αποδοχή (89% και 54% αντίστοιχα) αλλά και 
υπάρχει λιγότερη γνώση επίσης (98% και 71% αντίστοιχα). Κατά 74.1% επαφίενται 
στις συστάσεις του παιδίατρου. 
 
Συμπεράσματα: Ο πληθυσμός μελέτης των επαγγελματιών υγείας εμφανίζεται 
θετικά προσκείμενος στον εμβολιασμό των παιδιών του. Η πλειοψηφία των γονέων 
έχει εμβολιάσει τα παιδιά της και οι ελάχιστοι που δεν το έχουν κάνει επικαλέστηκαν, 
την ελλιπή ενημέρωση, το φόβο για παρενέργειες και την εναλλακτική ιατρική ως 
αίτια. Η σύσταση του παιδιάτρου αλλά και η γνώση για το εμβόλιο φαίνεται να 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη θετική στάση προς κάθε εμβόλιο. Επιπλέον οι 
γυναίκες είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν καλύτερα το σύστημα εμβολιασμού από τους 
άνδρες, επίσης αναμενόμενο για τη δομή της ελληνικής κοινωνίας όπου η φροντίδα 
των παιδιών είναι κατά κύριο λόγο μέλημα των γυναικών. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: παιδικός εμβολιασμός, ανοσία, πεποιθήσεις, επαγγελματίες υγείας. 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 
Μαρία Μερσίνη Μίζα1, Μαρία Νιφλή2, Ελευθερία Χάλαρη3, Λούντζη Περσεφόνη4, 

Γεώργιος ‘Ιντας5 

 
1. Νοσηλεύτρια, MSc, Mονάδα εμφραγμάτων, Γ.Ν. "Άγιος Παντελεήμων" Νίκαια 

– Γ. Ν. "Η Αγία Βαρβάρα" Δυτική Αττική. 
2. Νοσηλεύτρια, Μονάδα εμφραγμάτων, Γ.Ν. "Άγιος Παντελεήμων" Νίκαια – Γ. 

Ν. "Η Αγία Βαρβάρα" Δυτική Αττική. 
3. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Μονάδα εμφραγμάτων, Γ.Ν. "Άγιος Παντελεήμων" 

Νίκαια – Γ. Ν. "Η Αγία Βαρβάρα" Δυτική Αττική. 
4. Νοσηλεύτρια, Μονάδα εμφραγμάτων, Γ.Ν. "Άγιος Παντελεήμων" Νίκαια – Γ. 

Ν. "Η Αγία Βαρβάρα" Δυτική Αττική. 
5. Υποδιευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, PhD, Γ.Ν.N.Π. "Άγιος 

Παντελεήμων" Νίκαια – Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα". 
 
Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19 παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις για τις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και έχει ψυχολογικές επιπτώσεις στους 
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, με απρόβλεπτη χρονική διάρκεια. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου των 
γνώσεων και συμπεριφορών των επαγγελματιών υγείας έναντι του COVID-19.  
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη σε επαγγελματίες υγείας μεγάλου 
νοσοκομείου της Αθήνας κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021. 
Χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με 58 ερωτήσεις που διερευνούν τις 
γνώσεις, τις στάσεις, το άγχος και τις προληπτικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων 
έναντι του COVID-19. 
 
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 112 άτομα ηλικίας 42,6±8,3 έτη, εκ των οποίων 76 
(67,9%) ήταν νοσηλευτές, 22 (19,6%) τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και 14 (12,5%) 
ιατροί. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σωστά σε 18,3±1,8 ερωτήσεις με ελάχιστη 
βαθμολογία το 13 και μέγιστη το 21. Συνολικά 108 (92,9%) συμμετέχοντες είχαν υψηλό 
επίπεδο γνώσεων για το COVID-19 και 8 (7,1%) συμμετέχοντες είχαν μέτριο επίπεδο 
γνώσεων. Οι 68 (60,7%) συμμετέχοντες είχαν εμβολιαστεί έναντι του COVID-19. Οι 
συμμετέχοντες που είχαν μέτριο επίπεδο γνώσεων είχαν σημαντικά μικρότερη ηλικία 
(35,5±4,9 έναντι 43,1±8,3 έτη, p<0,05) και προϋπηρεσία (11,2±2,4 έναντι 17,2±8,1, 
p<0,05). Ακόμη, οι συμμετέχοντες που είχαν μέτριο επίπεδο γνώσεων ενημερώνονταν 
σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (50% έναντι 
21,2%, p<0,05). Κανένας από τους συμμετέχοντες που είχαν μέτριο επίπεδο γνώσεων 
δεν είχε κάνει το εμβόλιο για το COVID-19. 
 
Συμπεράσματα: Οι συμμετέχοντες είχαν σε γενικές γραμμές υψηλό επίπεδο γνώσεων 
και όσοι δεν είχαν ενημερωνόταν κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η 
πανδημία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη, παρατείνει την έκθεση των επαγγελματιών 
υγείας σε καταστάσεις που είναι δυνητικά τραυματικές και ιδιαίτερα αγχωτικές. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: γνώσεις και συμπεριφορές επαγγελματιών υγείας, COVID-19, 
πανδημία 
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ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΟΣΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Αναστασία Γαλανοπούλου¹, Νικόλαος Κονδύλης², Ελευθερία Λελεκάκη³, Μάνθα 

Γεροσίδερη4, Τζαννής Πολυκανδριώτης5 
 

1. Ιατρός, MSc Κέντρο Υγείας Γκούρας   
2. Ιατρός, MSc Κεντρικά Ιατρεία ΕΛ. ΑΣ.   

3. Ιατρός, MSc Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών   
4. Ψυχολόγος, MSc Υπουργείο Υγείας και Θρησκευμάτων  

5. Νοσηλευτής, MSc Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών 
 
Εισαγωγή: Η γρίπη αποτελεί ιογενή μεταδοτική ασθένεια που προκαλεί από ήπια έως 
σοβαρή νόσηση με ποικίλες επιπλοκές που μπορεί να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή 
ακόμα και θάνατο. 
 
Σκοπός: Αντικείμενο της μελέτης ήταν η καταγραφή των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών του πληθυσμού που εμβολιάστηκε έναντι της εποχικής γρίπης, η 
συσχέτιση διαφόρων παραγόντων με το ενδεχόμενο νόσησης και η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων με εκείνα του προηγούμενου έτους. 
 
Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 572 άτομα που εμβολιάστηκαν για τη γρίπη στο Κέντρο 
Υγείας Γκούρας, από Σεπτέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021. Η μέση ηλικία τους ήταν 
69,95±14,23 έτη και το 51,2% ήταν γυναίκες. Καταγράφηκαν τα σωματομετρικά 
στοιχεία, οι συνήθειες και το ατομικό ιστορικό τους. Στο τέλος της περιόδου της 
εποχικής γρίπης καταγράφηκε η πιθανή νόσηση ή/και νοσηλεία του συνολικού 
πληθυσμού. 
 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των εμβολιασθέντων, νόσησε το 15,7%, εκ των 
οποίων 20% νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη αναπνευστικού. Το 53,3% όσων νόσησαν 
έλαβε αντιμικροβιακή αγωγή, ενώ το 51,1% αγωγή με εισπνεόμενα σκευάσματα. 
Αντίστοιχα, το 2019 νόσησαν 25,5%, εκ των οποίων το 13% νοσηλεύτηκαν. Εκ των 
νοσούντων, 89,7% έλαβαν αντιβιοτικά, ενώ 63,7% εισπνεόμενα σκευάσματα. Κατά τη 
στατιστική ανάλυση που ακολούθησε προέκυψε ότι κάπνισμα και συννοσηρότητες 
σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με νόσηση παρά τον εμβολιασμό (p=0,04 και 
p˂0,001 αντίστοιχα). Οι ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση παρουσίασαν 2,5 φορές 
περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν έναντι των μη υπερτασικών ασθενών (OR 
2.4, 95%Cl 1.4–4.1, p<0,001), ενώ σε εκείνους με σακχαρώδη διαβήτη η συχνότητα 
νόσησης ήταν 3 φορές μεγαλύτερη (OR 3.1, 95%Cl 1.9–5.2, p<0,001). Από το σύνολο 
του πληθυσμού, ανοσοποίηση έναντι πνευμονιοκόκκου είχαν πραγματοποιήσει 256 
άτομα (44,7%), εκ των οποίων 79 (13,8%) εμβολιάστηκαν φέτος. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι 15 άτομα (5,8%) εμβολιάστηκαν παραπάνω από μια φορά με το συζευγμένο 
πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. 
 
Συμπεράσματα: Παρά την ύπαρξη αποτελεσματικού εμβολίου για τη γρίπη, 
σημαντικό ποσοστό των εμβολιασμένων μπορεί να νοσήσει, ιδίως όταν συνυπάρχουν 
συγκεκριμένοι παράγοντες όπως κάπνισμα και συννοσηρότητες. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: ανοσοποίηση, αντιγριπικός εμβολιασμός, πρόληψη, παράγοντες 
νόσησης 
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 
Χρυσούλα Γεωργούλα1 , Φρίξος Τάχιας2, Γιολάντα Ζήκα3 

 

1. RN, MSc, Προϊσταμένη ΤΕΠ Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 
2. RN, MSc, PhD(c), ΠΓΝ Ιωαννίνων 

3. RN, MSc, PhD, αν. Διευθύντρια Νοσ. Υπηρεσίας ΠΓΝ Ιωαννίνων 
 

Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός βρίσκεται στον πυρήνα της προληπτικής ιατρικής και 
αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές 
παρεμβάσεις δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα, η άνοδος των κινήσεων κατά του 
εμβολιασμού την τελευταία 20ετία σε συνδυασμό με αναδυόμενες θεωρίες 
συνομωσίας, ιδεολογικές και θρησκευτικές προσεγγίσεις αναφορικά με το ατομικό 
δικαίωμα αυτονομίας και ανεξαρτησίας (ιδιαίτερα χωρών του αναπτυσσόμενου 
κόσμου) καταγράφουν αξιοσημείωτες και επιβλαβείς συνέπειες. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της διαχρονικής συνεισφοράς των εμβολιασμών στη δημόσια 
υγεία και συσχέτιση της πρόθεσης εμβολιασμού αφενός με τις απόψεις υγειονομικών 
και ασθενών για τα εμβόλια και αφετέρου με τη διαδικασία διαμόρφωσης αυτών. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων κατά την τελευταία δεκαετία στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων “Pubmed” και “Cinahl”, αναφορικά με την ιστορία των εμβολιασμών, την 
αναπτυσσόμενη αντιεμβολιαστική κουλτούρα και τις απόψεις υγειονομικών 
(συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων) και ασθενών για το θέμα. 
 
Αποτελέσματα: Ο E. Jenner θεωρείται ο ιδρυτής του εμβολιασμού στη Δύση, ενώ το 
1798 αναπτύχθηκε το πρώτο εμβόλιο ευλογιάς. Τα εμβόλια εκτιμάται ότι αποτρέπουν 
σχεδόν 6 εκατομμύρια θανάτους ανά έτος και σώζουν παγκοσμίως 386 εκατομμύρια 
χρόνια ζωής και 96 εκατομμύρια χρόνια ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία 
συμβάλλοντας στη σημαντική μείωση της θνησιμότητας παιδιών κάτω των 5 ετών. 
Παράλληλα, οι αντιεμβολιαστικές θεωρίες συνωμοσίας καταγράφουν ήδη συνέπειες, 
μειώνοντας την πρόθεση εμβολιασμού, εισάγοντας μη τεκμηριωμένες ανησυχίες για 
πιθανούς κινδύνους. Ειδικότερα στην Ελλάδα, μελέτη του 2018 αναδεικνύει ότι η 
γνώση των γιατρών για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού δε συνδέεται ευθέως με 
τα ποσοστά εφαρμογής του από τους πολίτες, δεδομένου ότι το 20% δεν εμβολιάζεται 
σωστά ή/και καθόλου. 
 
Συμπεράσματα: Ο φόβος των εμβολίων, αλλά και οι μύθοι γύρω από αυτά, δεν είναι 
νέο φαινόμενο, καθώς χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα. Τα αντιεμβολιαστικά 
κινήματα διαμορφώνονται κάτω από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που κατά 
καιρούς επικρατούν, ενώ το φύλο, οι οικονομικοί πόροι και οι κοινωνικοί κανόνες 
επηρεάζουν τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Επιπλέον, για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως τα Pinterest, Facebook, Twitter, YouTube και Digg, ενώ αναδιαμορφώνουν 
συνεχώς κανόνες και πολιτικές δημοσιεύσεων, οι μελέτες καταγράφουν ποσοστά 32-
60% των χρηστών τους να προωθούν αντιεμβολιαστικές προσεγγίσεις. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: αντιεμβολιαστικές θεωρίες, εμβόλια, πρόθεση εμβολιασμού 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογία 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

24 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ BNT162b2 mRNA Covid-19 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 85 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Κωνσταντίνα Κοντοπούλου1, Πασχαλίνα Ντότση2, Ματίνα Τσορμπατζόγλου3, 

Παναγιώτης Τηγανάς4, Αντώνιος Μπαξεβανίδης5, Χρυσούλα Μπελαή6, Γεώργιος 
Παπαζήσης7 

 
1. Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ «Γ 

2. Γεννηματάς», Πρόεδρος ΕΝΛ, Συντονίστρια Εμβολιαστικών Κέντρων 
3. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 
4. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 
5. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 

6. Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 
7. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 

8. Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή: Δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των νέων 
εμβολίων COVID-19 στους ηλικιωμένους παραμένουν ελλιπή στην ελληνική και ξένη 
βιβλιογραφία. Η ηλικιακή ομάδα άνω των 85 ετών ήταν η πρώτη πληθυσμιακή ομάδα 
που εμβολιάστηκε στη χώρα μας, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.  
 
Σκοπός: Η μέτρηση του τίτλου των αντισωμάτων τρεις εβδομάδες μετά τον πλήρη 
εμβολιασμό με το εμβόλιο BNT162b2 mRNA Covid-19 σε ηλικιωμένους άνω των 85 
ετών.  
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική αναλυτική μελέτη, τον πληθυσμό της 
οποίας αποτέλεσαν 400 εμβολιαζόμενοι ηλικίας >85 ετών, οι οποίοι εμβολιάστηκαν με 
το εμβόλιο BNT162b2 mRNA Covid-19 στο Γ.Ν.Θ.Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, το χρονικό 
διάστημα από  08/02/2021 έως 24/04/2021. Στην πρώτη φάση της μελέτης, 
μετρήθηκαν τα επίπεδα αντισωμάτων σε 400 συμμετέχοντες, (τρεις βδομάδες μετά την 
1η δόση) ενώ στη δεύτερη φάση συμμετείχαν 297 άτομα (τρεις βδομάδες μετά τη 2η 
δόση). Οι εμβολιαζόμενοι συμμετείχαν στην έρευνα εθελοντικά συμπληρώνοντας το 
ενημερωτικό έντυπο συγκατάθεσης. Η μελέτη καταχωρήθηκε στο ClinicalTrials.gov 
(ID: NCT04756817). Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το Stata 16.1.  
 
Αποτελέσματα: Μετά την πρώτη δόση το 69,75% (95% CI: 65,25,74,25) ανέπτυξε 
τίτλους αντισωμάτων πάνω από το όριο θετικότητας (50 AU/ml), ενώ μετά τη δεύτερη 
δόση το ποσοστό ανοσοαπόκρισης άγγιξε το 98,99% (95%CI: 97,85, 100). Δεν 
παρατηρήθηκε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ του φύλου (p = 0,311). Συνολικά, 
παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση κατά 40 φορές μεταξύ των δύο δόσεων. Τα 
άτομα με χαμηλά επίπεδα ανοσοαπόκρισης μετά την πρώτη δόση εμφάνισαν 
σημαντικά υψηλότερες μεταβολές μετά τη 2η δόση, σε σχέση με τα άτομα με αρχικά 
υψηλά επίπεδα αντισωμάτων. Οι συν-νοσηρότητες δεν φαίνεται να επηρεάζουν τους 
τίτλους αντισωμάτων, με εξαίρεση τους εμβολιασμένους με καρδιακή νόσο στους 
οποίους καταγράφηκαν σημαντικά χαμηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων μετά την πρώτη 
δόση, σε σύγκριση με εκείνους με αρνητικό ιστορικό.  
 
Συμπεράσματα: Ολοκληρώνοντας, η μελέτη μας ανέδειξε την σημαντική αύξηση  
(κατά 41.18 φορές) που καταγράφηκε στους τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
μετά τη δεύτερη δόση, υποδηλώνοντας την ανάγκη έγκαιρης χορήγησής της στα 
ηλικιωμένα άτομα. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για καλύτερη κατανόηση της 
ανοσοαπόκρισης αυτού του πληθυσμού και τον προσδιορισμό της διάρκειας της 
απόκρισης των αντισωμάτων.  
 
Λέξεις- Κλειδιά: ανοσογονικότητα, εμβόλιο BNT162b2 mRNA Covid-19, ηλικιωμένοι 
>85, τίτλοι αντισωμάτων.   
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 
ΕΜΒΟΛΙΟ PFIZER/BIONTECH ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 
Κωνσταντίνα Κοντοπούλου1, Πασχαλίνα Ντότση2, Χρυσούλα Μπελαή3, Μαρία 
Παναγιωτίδου4, Αντώνιος Μπαξεβανίδης5, Αικατερίνη Χατζηανδρέα6, Γεώργιος 

Παπαζήσης7 

 
1. Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας, Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς», Πρόεδρος 

ΕΝΛ, Συντονίστρια Εμβολιαστικών Κέντρων 
2. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 
3. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 
4. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 

5. Νοσηλευτής Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 
6. Νοσηλεύτρια Εμβολιαστικών Κέντρων Γ.Ν.Θ «Γ.Γεννηματάς» 

7. Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ  
 
Εισαγωγή: Η ανοσοποίηση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης παίζει θεμελιώδη ρόλο στην πρόληψη της πανδημίας COVID-19. Στην 
Ελλάδα, η εκστρατεία εμβολιασμού ξεκίνησε βάση προτεραιοποίησης, στο υγειονομικό 
προσωπικό, στις αρχές Ιανουαρίου 2021. 
 
Σκοπός: Η μέτρηση των τίτλων αντισωμάτων τρεις μήνες μετά την δεύτερη δόση του 
εμβολίου Pfizer/Biontech στο υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για προοπτική μελέτη σε 281 επαγγελματίες υγείας 
τριτοβάθμιου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν 
τον εμβολιασμό τον Ιανουάριο του 2021 με δύο δόσεις του εμβολίου BNT162b2 σε 
απόσταση τριών εβδομάδων. Σημαντικό σημείο αποτελεί ότι στη μελέτη 
συμπεριλήφθηκαν και 38 άτομα που είχαν προγενέστερη φυσική νόσηση από τον ιό 
και είχαν αναρρώσει πλήρως. Τρεις μήνες μετά τη δεύτερη δόση, προσδιορίστηκαν 
τίτλοι αντισωμάτων ειδικών για RBD IgG έναντι του SARS-CoV-2 καθώς και 
εξουδετερωτικά αντισώματα που στοχεύουν στον ιικό τομέα S1/RBD. Η μελέτη 
καταχωρήθηκε στο μητρώο International Standard Randomized Controlled Trial 
Number. (ID μελέτης: ISRCTN61884303). Για την στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε το Stata 16.1.  
 
Αποτελέσματα: Tο 99,64% του προσωπικού, ανέπτυξε τίτλους αντισωμάτων πάνω 
από το όριο θετικότητας (50 AU/ml) ένα τρίμηνο μετά τον πλήρη εμβολιασμό. 
Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (p = 
0,005). Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε επίσης τρεις μήνες μετά τη 
δεύτερη δόση μεταξύ ατόμων με προηγούμενη λοίμωξη Covid-19 και εκείνων χωρίς 
ιστορικό νόσησης (p <0,001). Παρατηρήθηκε μια αναλογία 60/40 μεταξύ των ατόμων 
που παρουσίασαν ποσοστό εξουδετέρωσης >90% (59,29% των ατόμων) σε σύγκριση 
με εκείνα που εμφάνισαν ποσοστό εξουδετέρωσης <90% (40,71% των ατόμων, p 
<0,001). 
 
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία, αυτή είναι η πρώτη μελέτη 
στην Ελλάδα που διερευνά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου BNT162b2, μετά 
από πλήρη εμβολιασμό δύο δόσεων, και αφορά τον προσδιορισμό συνολικού τίτλου 
αντισωμάτων αλλά και ποσοστού εξουδετέρωσης. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε 
αυτή τη μελέτη επιβεβαιώνουν ότι τα συνολικά επίπεδα αντισωμάτων που στοχεύουν 
στην υπομονάδα S1/RBD του ιού SARS-CoV-2 και το ποσοστό εξουδετέρωσής, 
παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα μετά από τρεις μήνες της δεύτερης δόσης, 
προσφέροντας επαρκή ανοσοποίηση στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: ανοσογονικότητα, Εμβόλιο BNT162b2 mRNA Covid-19, 
επαγγελματίες υγείας, ποσοστό εξουδετέρωσης, τίτλος αντισωμάτων.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ: ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 
Ιωάννα Βελισσάρη1, Άννα Βήχα2 

 
1. Νοσηλεύτρια M.P.H., Ογκολογική κλινική Π.Γ.Ν. Πατρών 

2. Νοσηλεύτρια Π.Ε. M.Sc, Ph.D, Ογκολογική κλινική Π.Γ.Ν. Πατρών 
 

Εισαγωγή: H εκπαίδευση ασθενών είναι μια σημαντική και απαραίτητη πρόσθετη 
παρέμβαση στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών καθώς γίνεται ολοένα και 
περισσότερο αποδεκτό ότι, η αντιμετώπιση μιας νόσου δεν περιορίζεται μόνο στη 
θεραπεία της βιολογικής διάστασης της νόσου αλλά στην αντιμετώπιση του πάσχοντα 
ως ενιαία ψυχοκοινωνική οντότητα. 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η ανασκόπηση της σημασίας και του ρόλου της 
εκπαίδευσης ασθενών στην νοσηλευτική φροντίδα. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed», οι οποίες αναφέρονταν στο ρόλο και τη 
σημασία της εκπαίδευσης ασθενών καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 
 
Αποτελέσματα: Η εκπαίδευση συνεπάγεται πολλά οφέλη για τον ασθενή όπως 
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, αύξηση του βαθμού 
ικανοποίησης, μείωση του άγχους, προαγωγή της αυτό-φροντίδας, πρόληψη 
επιπλοκών όπως επίσης μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο και συνεπώς 
του κόστους νοσηλείας. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης (ατομική - ομαδική) και η χρονική 
διάρκεια διεξαγωγής της εκπαίδευσης ποικίλουν από άτομο σε άτομο λόγω των 
διαφορετικών αναγκών των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των πεποιθήσεων, των 
κινήτρων, ακόμα και των δυνατοτήτων κατανόησης των θεραπευτικών οδηγιών. 
Υπάρχουν δύο τύποι εκπαίδευσης, η άτυπη εκπαίδευση που γίνεται χωρίς σχέδιο, 
συμβαίνει τυχαία, συνήθως συζητήσεις κατά την εξέταση των ασθενών και η τυπική 
που απαιτεί πλάνο, οργάνωση περιεχομένου σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με 
τυπωμένο υλικό ή «μαθήματα». Η εκπαίδευση ασθενών περιλαμβάνει γενικά στοιχεία 
όπως προσανατολισμός στο δωμάτιο ή την εξέταση, Ρόλοι προσωπικού, στοιχεία 
ανάλογα με το είδος του ασθενή: Διάγνωση, συμπτώματα, θεραπεία, δράση 
φαρμάκων, παρενέργειες, διαφορετικά εργαστήρια, άλλες εξετάσεις (τι είναι και γιατί 
χρειάζονται). Ο διάλογος αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό μιας θεραπευτικής 
εκπαιδευτικής σχέσης, όπου οι επαγγελματίες υγείας ύστερα από προσεκτική 
ακρόαση θέτουν παρατηρήσεις και οργανώνουν δράσεις προκειμένου να ενισχύσουν 
την αυτό-εικόνα, την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση και τη ψυχική υγεία του 
πάσχοντα.  
 
Συμπεράσματα: Η φιλοσοφία ενός αποτελεσματικού προγράμματος εκπαίδευσης 
έχει ως στόχο την τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω της ενίσχυσης του ασθενή 
για αυτοέλεγχο, της εφαρμογής ρεαλιστικών στόχων και προσδοκιών και της 
ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής του στη θεραπευτική διαδικασία. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: Προαγωγή υγείας, εκπαίδευση ασθενών, πρόληψη, θεραπεία 
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Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΚΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Ιωάννα Χατζηελευθερίου1, Παναγιώτα Σουρτζή2, Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου3,   

Παρασκευή Αποστολάρα4, Αθηνά Καλοκαιρινού5 . 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD (c), Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ 

2. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ 

3. Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ 

4 . Λέκτορας Κοινοτικής Νοσηλευτικής & Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα 

Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ 

5. Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ 

Εισαγωγή: Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (Μ.Κ.Ο.) αναπληρώνουν ένα «κενό» που 

αφήνουν ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας προσφέροντας υπηρεσίες στους 

ανθρώπους σε ένα κρίσιμο σημείο της ζωή τους. Οι εθελοντές αποτελούν το βασικό 

συστατικό του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΚΟ, σήμερα και συχνά λέγεται ότι 

αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» τους. 

Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των εθελοντών ΜΚΟ. σε σχέση 
με τη φροντίδα ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική περιγραφική μελέτη με δειγματοληψία 
ευκολίας. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 25 εθελοντές MKO. Η συλλογή των 
δεδομένων έγινε με ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο και διήρκεσε 
από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2020. Εξασφαλίστηκε η άδεια πρόσβασης και η 
ενημερωμένη συγκατάθεση των εθελοντών. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, ορίστηκε 
το p≤0,05. 
 
Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν άντρες (80%), και 40,0% 
ήταν μεταξύ 31-40 ετών.To 44,4% εργαζόταν κατά μέσο όρο 1-3 φορές το χρόνο στην 
ΜΚΟ και από αυτούς οι περισσότεροι αξιολογούσαν θετικά αυτή την εμπειρία τους. 
Το 29,2% των συμμετεχόντων δήλωσαν πολύ καταρτισμένοι για την παροχή 
εκπαίδευσης και συμβουλευτικής με τρόπο που να σέβεται την πολιτισμική ταυτότητα 
των ατόμων και για τη διαχείριση των ηθικών συγκρούσεων που προκύπτουν από τη 
διαπολιτισμική φροντίδα υγείας, αλλά το επίπεδο γνώσεων ήταν μέτριο. Τέλος, το 
62,5% συμφωνούσε ότι υπάρχει προκατάληψη από τους επαγγελματίες υγείας 
απέναντι σε ασθενείς διαφορετικής εθνικής ομάδας. 
 
Συμπεράσματα: Οι διαπολιτισμικές διαφορές ως προς την αντίληψη και έκφραση 
της φροντίδας, αλλά και οι διαπολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή 
της, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη καθώς αποτελούν μια πραγματικότητα 
με την οποία όλοι οι εθελοντές θα βρεθούν κατά τη διάρκεια της εθελοντικής τους 
σταδιοδρομίας. Οι εθελοντές μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 
αποκτήσουν πολιτισμική ικανότητα για να μπορούν να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη 
φροντίδα στα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα τα οποία εργάζονται. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εθελοντισμός, ΜΚΟ, γνώσεις, στάσεις, πολιτισμική διαφορετικότητα 
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Η COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Σοφία Αγγελίτση1, Σωτήριος Γάτσος2 

 

1. Νοσηλεύτρια ΕΟΔΥ 
2. Ουρολόγος, Β' Ουρολογική Α.Π.Θ. 

 
Εισαγωγή: Η πανδημία COVID 19 αποτελεί μία παγκόσμια κρίση η οποία επηρεάζει 
καθολικά την ανθρωπότητα. Ωστόσο ορισμένοι πληθυσμοί όπως οι πρόσφυγες, 
μετανάστες και αιτούντες άσυλο επηρεάστηκαν δυσανάλογα από αυτήν λόγω 
συνθηκών διαβίωσης και δυσκολίας πρόσβασης στις δομές υγείας.    

Σκοπός: Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση των δεδομένων 
που αφορούν τη νόσηση με COVID-19 στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους 
παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση της και δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της.  

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων 
Pubmed, με τους όρους COVID-19, SARS-CoV-2, Greece, refugees, migrants, 
immigrants, minorities. 

Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν 105 άρθρα, με δεδομένα 
προερχόμενα από πληθυσμούς περισσοτέρων από 20 χωρών. Σύμφωνα με την 
τρέχουσα βιβλιογραφία η COVID-19 παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση και θνησιμότητα 
σε εθνικές μειονότητες. Σε μελέτη των Greenaway C. et al., από στοιχεία των ΗΠΑ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου, πολίτες που ανήκουν στην Αφρικανική και Ασιατική 
μειονότητα του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν 70% και 60% αυξημένη πιθανότητα 
αντίστοιχα, να καταλήξουν από την COVID-19 συγκριτικά με το λευκό πληθυσμό. 
Επίσης, στην Ελλάδα γίναμε μάρτυρες επιδημικών εξάρσεων σε δομές προσφύγων, 
με μία πρόσφατη μελέτη του Kondilis E. και των συνεργατών του να καταδεικνύουνε 
2,5 με 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης στις δομές αυτές συγκριτικά με το 
γενικό πληθυσμό. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως οι προσφυγικοί πληθυσμοί 
υπέστησαν δυσανάλογα υψηλές ψυχολογικές επιπτώσεις από την πανδημία, με το 
Jucier Gonçalves Júnior, να τη χαρακτηρίζει ως μία κρίση μέσα στην κρίση. Τα αίτια 
τα οποία προκαλούν αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες είναι πολυπαραγοντικά, με τα κυριότερα να αφορούν την αδυναμία 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα ελλιπή μέτρα ατομικής προστασίας, τη δυσκολία 
πρόσβασης σε οργανωμένες δομές υγείας, τον αυξημένο επιπολασμό υποκείμενων 
νοσημάτων με πλημμελή ρύθμιση, ενώ ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν και πιθανή 
γονιδιακή συσχέτιση. 

Συμπεράσματα: Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες φαίνεται πως επλήγησαν σε 
σημαντικό βαθμό διεθνώς, αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, από την COVID-19. Οι 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις οποίες διαβιούν καθιστούν δύσκολη την 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης, όπως και την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση. Τα 
εθνικά συστήματα υγείας θα πρέπει να εφαρμόσουν αντίστοιχες στρατηγικές 
αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. 

Λέξεις-κλειδιά: πρόσφυγες, μετανάστες, COVID-19 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=J%C3%BAnior+JG&cauthor_id=32353696
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Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
 

TOTAL PRODUCTIVITY CHANGE OF HEALTH CENTERS IN GREECE IN 2016-

2018: A MALMQUIST INDEX DATA ENVELOPMENT ANALYSIS APPLICATION 

FOR THE PRIMARY HEALTH SYSTEM OF GREECE. 

Anastasios Trakakis1, Miltiadis Nektarios2, Styliani Tziaferi3, Panagiotis Prezerakos4 

1. Corresponding author, Faculty of Health Sciences, University of 
Peloponnese. MSc Economics/Statistics 

2. Faculty of Finance and Statistics, University of Piraeus 
3. Faculty of Health Sciences, University of Peloponnese 
4. Faculty of Health Sciences, University of Peloponnese 

 
Background: Health Centers are one of the main compounds of Primary Health 
System and by attempting to evaluate their productivity and efficiency important 
information would be given for Primary Health Care in Greece. Nowadays, 207 Health 
Centers are in operation in Greece, out of which 155 were submitted for the analysis of 
this paper.  
 
Purpose: Taking into consideration the contribution of Health Centers to the National 
Health System, this paper attempts to evaluate Primary Health Care System by 
evaluating Health Centers in Greece.  

Methods: Malmquist Index Data Envelopment Analysis is applied to study the total 
productivity of 155 Heath Centers in Greece during 2016-2018. The Data were 
collected from the Ministry of Health and were submitted into quality tests to ensure 
validity and avoid bias. 

Results: This paper measures the productivity of each of the 155 Health Centers in 
Greece and how it shifted during 2016-2018. In addition, the overall productivity 
change of the 155 Health Centers over time is calculated and analyzed into a change 
due to technical efficiency and a change due to technological efficiency. The analysis 
of the means values showed a decrease of 0,9% in the overall productivity factor from 
the year 2016 to the year 2017 and a decrease of 5,2% from the year 2017 to the year 
2018. The overall decrease in the productivity of the 155 health Centers was 3,1%. 
From 2016 to 2018, 59 Health centers changed their productivity mainly due to 
technological change, 91 mainly due to technical efficiency change, while one Health 
Center showed regression to its total productivity due to equal regression of its 
technical efficiency and technology. 
 
Conclusions: Meaningful results were extracted by indicating the number of Health 
Centers that their productivity improved, regressed or remained constant through the 
period 2016-2018. This paper may contribute to improve Health Centers’ efficiency 
and productivity. Furthermore, valuable results can be extracted, for the National 
Health Care System in order to match available resources depending on each Health 
Center’s needs, as well as for manager planners and stakeholders in Primary Health 
Care. 
Keywords: Health Center’s Total Productivity, Data Envelopment Analysis, Malmquist 
Productivity Index, Internal and External Validity, Primary Health Care 

JEL Classification: C14, C32, C52, I10 

 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

30 

ΗΘΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ, ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΦΥ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COVID 19 

Ελευθέριος Διαμάντης1, Νικόλαος Χατζηευστράτογλου2, Γεώργιος Δέντσικας3, Ηλιάνα 
Καϊντάση4, Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος5 

 

1.Νοσηλευτής, Ορθοπαιδική, Γ.Ν.Ιωαννίνων<Γ.Χατζηκώστα> 
2.Νοσηλευτής, Τ.Ε.Π., Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων 

3.Νοσηλευτής,MSc,M.Ed,H.R.D,Προϊστάμενος Ορθοπαιδική, 
Γ.Ν.Ιωαννίνων<Γ.Χατζηκώστα> 

4.Νοσηλεύτρια, MSc, Διευθύντρια Ν.Υ, Γ.Ν.Άρτας 
5.Νοσηλευτής,RN,MSc, Phd, Προϊστάμενος Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

HIV/AIDS  ΕΟΔΔΥ, τ.Αναπλ.Καθηγητής Διοίκησης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας 
Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου, ΣΕΠ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ΕΑΠ, Μέλος ΔΣ 

Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε(ΟΔΙΠΥ) 
 

Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε πρόκληση για κάθε σύστημα υγείας 
αποκαλύπτοντας χρόνιες παθογένειές του και δημιουργώντας επιπλέον πίεση στους 
εργαζόμενους, αναδεικνύοντας την έννοια του ηθικού αδιεξόδου.     

Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση εκείνων των 
παραγόντων που προκαλούν το ηθικό αδιέξοδο στους επαγγελματίες υγείας και η 
εξεύρεση των τρόπων που μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να 
αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων (PubMed, 
GoogleScholar,CINAHL,CochraneLibrary) με τις αντίστοιχες  λέξεις-κλειδιά και τον 
συνδυασμό τους. Ακόμα έγινε αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών 
(WHO,JohnHopkinsCOVID-19,ECDC ). 

Αποτελέσματα: Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν το ηθικό αδιέξοδο στους 
επαγγελματίες υγείας είναι εσωτερικοί παράγοντες (έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων, 
ηθική ευαισθησία), εξωτερικοί παράγοντες (έλλειψη πόρων, ενασχόληση με αλλότρια 
καθήκοντα, συνεργασία με μη αποτελεσματικούς συναδέλφους, έλλειψη 
διεπαγγελματικής επικοινωνίας) και κλινικές συνθήκες (μη παροχή θεραπείας, 
φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου).Προκειμένου το προσωπικό να αναπτύξει ψυχική 
ανθεκτικότητα, οφείλει να το κάνει αναπτύσσοντας ικανότητα αυτοσχεδιασμού και 
προσαρμογής, ενώ παράλληλα η ενεργοποίηση  μηχανισμών άμυνας μπορεί να 
συμβάλλει σημαντικά στη διαχείριση του stress παράλληλα με την καλή επικοινωνία 
στο χώρο εργασίας.  

Συμπεράσματα: Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τις σημαντικές προκλήσεις για τα 
συστήματα υγείας όσον αφορά τη θωράκιση του προσωπικού, ενώ επιβάλλεται η 
ενδυνάμωση της ΠΦΥ. Απαιτούνται σημαντικές πολιτικές στρατηγικές ώστε να  
υποστηριχτούν οι εργαζόμενοι στον τομέα τής υγείας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηθικό αδιέξοδο, ψυχική ανθεκτικότητα,COVID-19, διαχείριση COVID-
19, ΠΦΥ, πρόσβαση στην ΠΦΥ. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Ευάγγελος Φραδέλος1, Γεώργιος Παππάς2, Ιωάννα Παπαθανασίου3, Φωτεινή 
Μάλλη3, Δημήτρης Μαντζάρης4, Φωτεινή Τζαβέλλα5, Βαΐα Ζαγανά6 

1. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2. Νοσηλευτής, Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Θ. Παπαγεωργίου 

3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
4. ΕΔΙΠ Πληροφορικής,  Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

5. Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
6. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων 

Θώρακος «Η Σωτηρία» 

Εισαγωγή: Η νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί ένα συγκερασμό των  επιστημονικών 
γνώσεων των κλινικών αλλά και της ανθρωπιστικής συμπεριφοράς των νοσηλευτών. 
Η νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί βασική λειτουργία των νοσηλευτών και δύναται να 
επηρεαστεί μεταξύ άλλων από την ίδια την προσωπικότητα τους. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των 
νοσηλευτών με τις συμπεριφορές που επιδεικνύουν κατά τη φροντίδα των ασθενών. 
 
Υλικό και Μέθοδος Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 275 
επαγγελματίες υγείας(νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών). Για την συλλογή των 
δεδομένων τα χρησιμοποιήθηκαν: ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 
συλλογής κοινωνικοδημογραφικών και επαγγελματικών πληροφοριών των 
συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική προϋπηρεσία 
κ.α), Κλίμακα Συμπεριφορών Φροντίδας 24 ερωτημάτων και Το ΝΕΟ Ερωτηματολόγιο 
των Πέντε Παραγόντων το οποίο περιλαμβάνει60 ερωτήσεις και αποτελείται από 5 
κλίμακες όμοιες με τους πέντε παράγοντες τηςπροσωπικότητας δηλαδή, το 
Νευρωτισμό, την Εξωστρέφεια, την Τάση αναζήτησηςκαι εξερεύνησης, τη 
Συμπαθητικότητα-Προσήνεια και την Ευσυνειδησία. Η ανάλυση των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα JASP v.0.14.1 
 
Αποτελέσματα: Από τους 275 συμμετέχοντες το 86,4% ήταν γυναίκες και το 75.3% 
είχε πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι μέσες τιμές που καταγραφήκαν ήταν οι εξής: διασφάλιση της 
ανθρώπινης παρουσίας 5.3±0.6, τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 5,4±0,5, 
το σεβασμό προς τον ασθενή 5.1±0.6 και τη θετική συνεκτικότητα 4.7±0.7, 
νευρωτισμός 32.2±5.5, εξωστρέφεια 41.8±5.9, τάση αναζήτησης και εξερεύνησης 
45.6±5.2, συμπαθητικότητα-προσήνεια 45.6±5.5 και ευσυνειδησία 49.0±6.5. 
Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ νευρωτισμού και 
συμπεριφορών φροντίδας και Στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις μεταξύ 
εξωστρέφειας, τάσης αναζήτησης και εξερεύνησης, συμπαθητικότητα-προσήνεια και 
ευσυνειδησία.  
 
Συμπεράσματα: Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας μπορούν να εξηγήσουν 
μερικώς τις συμπεριφορές φροντίδας των νοσηλευτών. Το μοντέλο των πέντε 
παραγόντων της προσωπικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη 
στρατηγικών επιλογής προσωπικού αλλά και ενδυνάμωσης του ήδη υπάρχοντος 
προσωπικού σε θέματα φροντίδας. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: Νοσηλευτές, Νοσηλευτική Φροντίδα, Προσωπικότητα, 
Συμπεριφορές φροντίδας  
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Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Αικατερίνη Βλασσάκη1, Ευδοξία Βλασσάκη2, Παναγιώτης Γκορέζης3.  

1. Νοσηλεύτρια Msc ΕΑΠ, ΜΕΘ, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 
2. Διοικητικός, Msc ΕΑΠ, Διοίκηση, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

3. Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος ΣΕΠ, ΕΑΠ 
 

Εισαγωγή: Ένα σύστημα περίθαλψης παρέχεχει υπηρεσίες, ώστε, να βελτιωθεί η 
υγεία του ατόμου, αφού, απασχολείται μεγάλος αριθμός ατόμων, καθώς, απαιτείται η 
συνεπικουρία μεταξύ του ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού, με σκοπό να 
επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. 

Σκοπός: Η συγκεκριμένη εργασία, διενεργείται με σκοπό να ερευνήσει τις συνέπειες 
της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) του ηγέτη στους επαγγελματίες υγείας.  

Μεθοδολογία: Στην μελέτη έλαβαν μέρος 120 ιατρικό και 236 νοσηλευτικό 
προσωπικό (ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ), καθώς δόθηκε αυτοσυμπληρωμένο δοδημένο 
ερωτηματολόγιο 33 ερωτήσεων συνολικά (οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν είναι η 
WLEIS, SPECTOR, OCB, Van Knippenbeng και η συσχέτιση με τα κοινωνικό-
δημογραφικά χαρακτηριστικά), για τις συνέπειες της ΣΝ, με έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, κατά την χρονική περίοδο Απριλίου – Μαϊου το 2020, με χώρο διεξαγωγής το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με 
το πρόγραμμα IBMSPSS 25.0., καθώς για τον έλεγχο της συνέπειας των κλιμάκων 
υπολογίστηκαν οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach a, επίσης, υπολογίστηκαν οι 
παραμετρικοί συντελεστές μονομεταβλητές συσχέτισης r-Pearson των 
χαρακτηριστικών με τις κλίμακες ΣΝ, εργασιακή ικανοποίηση και εργασιακή απόδοση.  

Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 356 επαγγελματίες υγείας (33,7% ιατρικό 
προσωπικό ή 120 άτομα, ενώ το 66,3% ή 236 άτομα αποτελούσαν το νοσηλευτικό 
προσωπικό). Το περισσότερο μέρος των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες 79,5% έναντι 
των ανδρών 20,5%. Μέσο χρόνο εμπειρίας τα 11 χρόνια εμπειρίας ή 0,32% στο ίδιο 
τμήμα. Διαπιστώθηκε ότι η ΣΝ του ηγέτη είχε υψηλή σημαντική θετική συσχέτιση και 
των τεσσάρων υποκλιμάκων της με τις μεταβλητές της εργασιακής ικανοποίησης 
(beta=0,498, p<0,05), της εργασιακής απόδοσης του υφιστάμενου (beta=0,291, 
p<0,05), καθώς συνέβαλε θετικά στην αποτελεσματικότητα του ηγέτη (beta=0,815, 
p<0,05). Ως προς την επαγγελματικη ιδιότητα, το ιατρικό προσωπικό κατείχε 
υψηλότερα μέσα επίπεδα (beta=3,21, p<0,008), έναντι του νοσηλευτικού προσωπικού 
(beta=2,94, p<0,008) στη συνολική ΣΝ του ηγέτη, ενώ στην εργασιακή απόδοση το 
ιατρικό προσωπικό κατείχε τα χαμηλότερα αποτελέσματα (beta=3,94, p<0,027) σε 
σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό (beta=4,12, p<0,027).  

Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται από την παρούσα έρευνα ότι η ιδιότητα της ΣΝ του 
ηγέτη επιφέρει την κατάληξη για καλύτερη άσκηση των ηγετικών καθηκόντων του, με 
άμεσο αποτέλεσμα την εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση των υφισταμένων του.  

Λέξεις κλειδιά: Αποτελεσματικότητα του ηγέτη, εργασιακή απόδοση, εργασιακή 
ικανοποίηση, ηγεσία, μάνατζμεντ υγείας, συναισθηματική νοημοσύνη. 
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Πασχάλης Τασούδης1, Στέφανος Διγώνης2, Χρήστος Βασιλείου3 

 
1. Νοσηλευτής, MSc, Σχολικός Νοσηλευτής 2ο Γ/Σ Ευόσμου, Θεσσαλονίκης 

2. Νοσηλευτής, MSc, Παθολογική κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 
3. Νοσηλευτής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν. Καλαμάτας 

 
Εισαγωγή: Καθώς η νοσηλευτική συνεχίζει να προάγει την υγειονομική περίθαλψη 
τον 21ο αιώνα, η τρέχουσα μετατόπιση των δημογραφικών στοιχείων, σε συνδυασμό 
με την διαφορετικότητα στην υγειονομική περίθαλψη και τις συνεχιζόμενες ανισότητες, 
θα απαιτούν τη συνεχή προσοχή και δράση της. 
 
Σκοπός: Η μέτρηση της διαφορετικότητας των νοσηλευτών στο εργασιακό περιβάλλον 
βάσει τριών θεμελιωδών αξόνων (καταγωγή, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός). 
 
Υλικό και Μέθοδος:Το δείγμα (Ν=106) αποτέλεσαν εργαζόμενοι νοσηλευτές σε 
κλινικές, μονάδες φροντίδας και κέντρα υγείας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πιο 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε μη 
τυποποιημένο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις ανάγκες της μελέτης με επιρροές από 
την Αγγλική εκδοχή του ερωτηματολογίου Transcultural Self-Efficacy Tool (TSET). 
 
Αποτελέσματα: Τα ερευνητικά ερωτήματα απαντήθηκαν από άνδρες όπου 
αποτέλεσαν το 17.9% των ερωτηθέντων ενώ οι γυναίκες το 82.1%. Το 45.3% των 
ερωτηθέντων δήλωσε πως στο νοσοκομείο/κλινική που εργάζεται υποστηρίζονται οι 
διαφορές στην εθνικότητα και ακολούθως, στην αναπηρία με ποσοστό 29.2% και το 
φύλο (17.9%), ενώ ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί τη διαφορετικότητα που 
υποστηρίζεται λιγότερο από όλες με ποσοστό 7.5%. Επίσης, το 58.5% των 
ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έχουν νιώσει ποτέ να τους ασκείτε κριτική λόγω φύλου, 
ενώ 25.5% απάντησε πως αυτό έχει συμβεί. Παράλληλα, το 92.5% των δήλωσε πως 
θα πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες ανάμεσα στα δύο φύλα στον χώρο εργασίας. Σε 
ερώτηση αναφορικά με την συνεργασία, το 89.6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν 
νιώθει αμήχανα στο να συνεργαστεί με άτομα διαφορετικής καταγωγής από την δική 
του. Σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το 80.2% δήλωσε πως η 
σεξουαλικότητα του δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό την καθημερινότητα του ως 
επαγγελματία υγείας.Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας ερωτηματολογίων 
Cronbach’s alpha ήταν 0.859. Τέλος το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε 
στο p<0.05. 
 
Συμπεράσματα: Η διαφορετικότητα φέρνει νέες ιδέες και εμπειρίες και οι άνθρωποι 
μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Η προσέλκυση διαφορετικών ιδεών και 
προοπτικών οδηγεί σε καλύτερη επίλυση προβλημάτων, ανοίγει διάλογο και προωθεί 
τη δημιουργικότητα. Αυτή η αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης της ποικιλομορφίας στη 
νοσηλευτική δεν είναι νέα για το επάγγελμα. Η αξία της διαφορετικότητας ισχύει και για 
τον πολιτισμό μας. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: Διαφορετικότητα, νοσηλευτές, ισότητα, φροντίδα υγείας, χώρος 
εργασίας. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ελένη Συρίγου1, Αικατερίνη Πανταζοπούλου2, Ιωάννα Αχιλλεοπούλου3 

 
1.Νοσηλευτρια, Γ.Ν. Ελευσίνας, «Θριάσιο» 
 2.Νοσηλευτρια, Γ.Ν. Ελευσίνας, «Θριάσιο»  

3.Νοσηλευτρια MSc, Γ.Ν. Ελευσίνας, «Θριάσιο»  

Εισαγωγή: Το εθνικό σύστημα Υγείας  της Ελλάδας, βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπο 

με αρκετές προκλήσεις ,δημιουργώντας την αναγκαιότητα για άμεση ανταπόκριση στις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των ληπτών του. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός , πρέπει 

να εξισορροπήσει το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και παράλληλα 

να αξιοποιήσει  τους διαθέσιμους πόρους (υλικό και προσωπικό). 

Το κενό που δημιουργείτε από την εξίσωση  των ανωτέρω, γεφυρώνεται με την 

εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας για την αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων και τον περιορισμό της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, ενδυναμώνοντας την 

συμμετοχή των  ασθενών, του συγγενικού περιβάλλοντος  και του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού στην περίθαλψη. 
 
Σκοπός: Σκοπός μέσω της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης , είναι να 

καταγραφούν, να αναδειχθούν και να περιγραφούν οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται στα Ελληνικά και διεθνή νοσηλευτικά ιδρύματα. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ανασκοπικά άρθρα, βιβλιογραφικές 

ανασκοπηκές μελέτες, καθώς και  ερευνητικές μελέτες δημοσιευμένες σε Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα, των τελευταίων 6ετών. Η αναζήτηση έγινε σε ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων, όπως iatrotek, mednet, pubmed, atlas, embase, 

medline,cinahil,science,biomed,e-Medicine.  
 
Αποτελέσματα: Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι στο χώρο της 

υγείας έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν  πάγιες ανάγκες 

ασθενών και των φροντιστών  τους (θεράπων ιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό, 

οικογενειακό περιβάλλον).  Πλαισιώνουν τον χώρο της Υγείας, με λογισμικά τα οποία 

κατατάσσονται ανάλογα με την λειτουργικότητα τους. Έτσι έχουμε εφαρμογές που 

αφορούν  την ενημέρωση, την διάγνωση , την θεραπεία , την επικοινωνία και την 

πρόληψη. 

 

Συμπεράσματα: Η χρήση των εφαρμογών υγείας κρίνεται απαραίτητη για την 

εύρυθμη λειτουργία και την αποφόρτιση  των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

εξοικονομώντας χρόνο και κατ επέκταση υλικό και ανθρώπινους πόρους. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από όλους και να προσαρμοστούν στις ανάγκες του εκάστοτε 

χρήστη. 
 
Λέξεις κλειδιά: εφαρμογές υγείας, τεχνολογία υγείας, έξυπνη τεχνολογία υγείας. 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 

Ευθυμία Κυριακίδου1, Παρθένα Μαυρίδου2, Δέσποινα Μαυρίδου3 

1. Νοσηλεύτρια, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης 
2. Νοσηλεύτρια, Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης 

3. Νοσηλεύτρια, Π.Γ.Ν.Θ «Αχέπα» 
 

Εισαγωγή: Κάθε οραματιστής ηγέτης απαιτείται να είναι ηγέτης αρχικά του εαυτού του 
και μετέπειτα ηγέτης ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, ενός νοσοκομείου ή Κέντρου 
Υγείας.  

Σκοπός: Η κατανόηση της έννοιας ηγεσίας του εαυτού και με ποιές διαδικασίες 
πραγματοποιείτε. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων Google Scholar, Pubmed  κατά την τελευταία πενταετία. 

Αποτελέσματα: Ο ηγέτης νοσηλευτής προκειμένου να ηγηθεί του εαυτού του θα 
πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στα εξής πέντε σημεία: α)στην προσωπική 
ανανέωση: αναζωογόνηση σώματος και ενεργοποίηση πνεύματος (χαλάρωση, 
περισυλλογή, ενδοσκόπηση), β)στην απόκτηση πλούσιας γνώσης (μελέτη βιβλίων, 
σεμινάρια, εκπαίδευση), γ)στην άριστη φυσική κατάσταση(τακτική άσκηση – υγιεινή 
διατροφή), δ)στον έλεγχο του χρόνου του, ε)στην θεώρηση ότι κάθε μέρα πρέπει να 
είναι μέρα μιας νέας δημιουργίας. 

Συμπεράσματα: Η προσωπική ανανέωση του ηγέτη νοσηλευτή επιτυγχάνεται με την 
ανάπαυση, την ψυχαγωγία, δραστηριότητες που τον ανακουφίζουν και τον 
αναζωογονούν. Η ενεργοποίηση του πνεύματος  επιτυγχάνεται με την περισυλλογή: ο 
πιο σίγουρος δρόμος προς την σοφία τόσο στην προσωπική όσο και στην 
επαγγελματική ζωή. Ο ηγέτης πρέπει να διδαχθεί από τις εμπειρίες και την σοφία 
άλλων ηγετών οι οποίοι έζησαν πριν από αυτόν, η μάθηση πρέπει να συνεχίζεται μέχρι 
και την τελευταία του πνοή. Η τακτική άσκηση και η υγιεινή διατροφή επηρεάζουν τον 
τρόπο σκέψης και οι σκέψεις είναι αυτές που γίνονται πράξη. Κάθε μέρα πρέπει να 
είναι ένα έργο τέχνης, μια μικροσκοπική συνεισφορά του ηγέτη στο δώρο της ζωής. Ο 
ηγέτης πρέπει να παραγκωνίσει τις αποτυχίες του παρελθόντος και τις αγωνίες του 
μέλλοντος και να ασχοληθεί με το παρόν διότι την ζωή πρέπει να την ζούμε στο 
«τώρα». Η ηγεσία του εαυτού θα οδηγήσει τον νοσηλευτή σε επιτυχημένη ηγεσία, στην 
οποία θα κυριαρχεί η ομαδικότητα, η προσαρμοστικότητα η επιτυχής διαχείριση της 
αλλαγής, η προσωπική αποτελεσματικότητα, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, οι 
ανθρώπινες σχέσεις και ο προσανατολισμός σε ένα σημαντικό, ελπιδοφόρο μέλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηγεσία, ηγετικές δεξιότητες, ηγετική εκπαίδευση. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Covid-19 

Αλεξάνδρα Κουπίδου 1, Ασημίνα Δημοπούλου 2 

1.Νοσηλεύτρια Msc, Προϊσταμένη  Πνευμονολογικής / Covid-19 κλινικής Γ.Ν. 
Ελευσίνας «Θριάσιο» 

2.Νοσηλεύτρια, Πνευμονολογική / Covid-19  κλινική Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
 

Εισαγωγή: Ο νέος ιός SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε το Δεκέμβριο 2019 στην επαρχία 
Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έχει διασπαρεί στις περισσότερες χώρες του πλανήτη.Η 
πανδημία από τον νέο ιό  SARS-CoV-2  και τα μέτρα πρόληψης μετάδοσής της, 
οδήγησαν στην αλλαγή λειτουργίας και στην αναδιάρθρωση των νοσοκομειακών 
κλινικών  των νοσοκομείων που ορίστηκαν ως αναφοράς. 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή της αναδιοργάνωσης της κλινικής 
για την νοσηλεία Ληπτών Υγείας από  SARS-CoV-2 , στο Γ.Ν.Ε «Θριάσιο» το οποίο 
ορίσθηκε ως νοσοκομείο αναφοράς  από τον Φεβρουάριο του 2020 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ελληνικών και ξενόγλωσσων άρθρων 
και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων,  στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στον 
«ΕΟΔΥ» «WHO» και «Pubmed». Εφαρμογή των νέων διεθνών πρωτοκόλλων για την 
πρόληψη μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 καθώς και των πρωτοκόλλων και σχεδίων 
δράσης που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Λοιμώξεων του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». 
 
Αποτελέσματα: Οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διαχείριση της πανδημίας του 
SARS-CoV-2  , είχαν σαν αποτέλεσμα τόσο τη σωστή διαχείριση των Ληπτών Υγείας 
που νόσησαν, όσο και την αποτελεσματική εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού 
της Πνευμονολογικής Covid-19 Γ.Ν.Ε «Θριάσιο» για την πρόληψη της μετάδοσης του 
ιού στο προσωπικό του νοσοκομείου. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του 
προσωπικού της υγειονομικής μονάδας ώστε να εξοικειωθεί με τη σωστή εφαρμογή, 
τη χρήση αλλά και την απόρριψη των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) καθώς και 
αλλαγές στην καθημερινή νοσηλευτική πρακτική. Έγινε αναδιοργάνωση των χώρων 
της κλινικής και ορίστηκαν «καθαρές» και «ρυπαρές» ζώνες. 
 
Συμπεράσματα: Επιβεβαιώθηκε ότι σε μια διαχείριση κρίσεων στο χώρο της υγείας, 
σημαντικό ρόλο παίζει η τήρηση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων για τη απρόσκοπτη 
και ασφαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών του νοσηλευτικού ιδρύματος. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: SARS-CoV-2 , healthcare professional, clinic, κλινική νοσοκομείο. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Καλλιόπη Γιαννακοπούλου1, Δημήτριος Τζιάλλας2, Θεοδόσιος Παραλίκας3 

1. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν. Καστοριάς 

2. Τομεάρχης Ν.Υ. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Msc, PhD, Μέλος ΣΕΠ Μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών «Διοίκησης Μονάδων Υγείας» ΕΑΠ. 

3. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μέλος ΣΕΠ Μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών «Διοίκησης Μονάδων Υγείας» ΕΑΠ. 

Εισαγωγή: Η κατανόηση των κινήτρων των αιμοδοτών αλλά και η αξιολόγηση του 
βαθμού της ικανοποίησής τους, αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. 

Σκοπός: Ήταν η διερεύνηση των κινήτρων αιμοδότησης και της ικανοποίησης των 
αιμοδοτών από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καστοριάς.  

Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη η οποία  πραγματοποιήθηκε κατά το 
διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021, σε δείγμα 280 ατόμων στο τμήμα 
αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καστοριάς με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς 
σχετικών με τα κίνητρα των αιμοδοτών και την ικανοποίησή τους από τις αιμοδοτικές 
υπηρεσίες. 

Αποτελέσματα: Οι αιμοδότες εμφάνισαν υψηλά επίπεδα υποκίνησης, με προέχοντα 
τα ηθικά κίνητρα, ενώ υψηλή ήταν και η ικανοποίηση τους από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες (η ικανοποίηση από το «προσωπικό» ανήλθε στο 95%  και από τους 
«χώρους» στο 86%). Σε όλους τους παράγοντες κινήτρων, πλην της «κατανόησης», 
οι αιμοδότες πρώτης φοράς είχαν σημαντικά μικρότερη βαθμολογία από τους 
τακτικούς αιμοδότες (για την «αυτοεκτίμηση» p=0,031, για τις «αξίες» p<0,001  και για 
την «κοινωνικότητα» p=0,016). Όλοι οι παράγοντες κινήτρων συσχετίστηκαν 
σημαντικά και θετικά μεταξύ τους, καθώς και με τους παράγοντες ικανοποίησης 
(p<0,001).Όσοι διέμεναν σε χωριό είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία συγκριτικά 
με εκείνους που διέμεναν σε πόλη στους εξής παράγοντες κινήτρων: «κατανόηση» 
(p=0,021), «αυτοεκτίμηση» (p=0,008) και «κοινωνικότητα» (p=0,001), ενώ στον 
παράγοντα ικανοποίησης «προσωπικό» σημαντική διαφορά εμφανίστηκε μεταξύ 
αποφοίτων Δημοτικού και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (p=0,014). Επίσης, 
αναδείχτηκαν ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση, όπως το ωράριο λειτουργίας και η 
οργάνωση των χώρων της αιμοδοσίας 

Συμπεράσματα: Αναδεικνύεται η σημασία των ηθικών κινήτρων για την εθελοντική 
αιμοδοσία και η διασύνδεσή τους με την ικανοποίηση. Παρόλα αυτά, συνήθεις 
παθογένειες του συστήματος υγείας, που ενδεχομένως να επιτάθηκαν λόγω της 
πανδημίας, μπορεί να αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για αιμοδοσία. Η 
βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και η αξιοποίηση των κινητών μονάδων 
αναμένεται να συμβάλλουν περαιτέρω στην αύξηση των αιμοδοτών.  

Λέξεις – κλειδιά: Αιμοδοσία, αιμοδότες, κίνητρα, ικανοποίηση. 
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ΛΙΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Εμμανουέλα Αγγελή1 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο 

Εισαγωγή: Η Λιτή Διοίκηση ή Διαχείριση (lean management), η αλλιώς Λιτός Τρόπος 
Προσέγγισης (lean Thinking) ξεκίνησε από τον ιδιωτικό τομέα, συγκεκριμένα από την 
αυτοκινητοβιομηχανία Toyota ως μία ριζοσπαστική εναλλακτική λύση έναντι των 
παραδοσιακών μεθόδων μαζικής παραγωγής προϊόντων και ουσιαστικά αποτελεί την 
έννοια της απλοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών. 
Συγκεκριμένα, αποτελεί το σύνολο πρακτικών διαχείρισης, εργαλείων, ή τεχνικών, που 
οριοθετούν  ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παραγωγή των αγαθών/υπηρεσιών 
με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της Λιτής Διοίκησης. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση έντυπης και ηλεκτρονικής 

βιβλιογραφίας στις βάσεις Medline/PubMed από το 2000 έως σήμερα. 
 
Αποτελέσματα: Η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης ανέδειξε μέσα από ερευνητικές 

μελέτες τη σημαντική επίδραση της στην ποιότητα, στο κόστος, στο χρόνο, αλλά και 

στην ικανοποίηση των ίδιων των χρηστών, τόσο των υπαλλήλων, όσο και των 

πολιτών.   
 
Συμπεράσματα: Εν κατακλείδι η επιτυχής και βιώσιμη εφαρμογή της μεθόδου “lean” 

σε έναν οργανισμό είναι εφικτή όταν υπάρχει: επίτευξη ενός κοινού αμοιβαίου σκοπού, 

διαχείριση βασικών διαδικασιών, αποτελεσματική ηγεσία.  Η Λιτή Διοίκηση έχει 

χαρακτηριστεί ως ένα «ταξίδι» (Radnor, 2010, p:413). Το να πεισθούν οι εργαζόμενοι 

να επιβιβαστούν στο όχημα της,  όπου ο τελευταίος σταθμός μπορεί να είναι η 

επανατοποθέτησή τους σε άλλη θέση εργασίας, δεν είναι κάτι εύκολο. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Δημόσιος τομέας, Υπηρεσίες Υγείας, διεργασίες, εργαλεία, 

εκσυγχρονισμός, ηγεσία, τεχνολογία, Διακυβέρνηση, τεχνικές, λιτή διοίκηση.  
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ 
ΚΡΙΣΗΣ 

Κυριακή-Σπυριδούλα Αλεξανδράτου1, Ελένη Βεράνη2 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, ΜΕΘ Παίδων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 
2. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΕΘ Παίδων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 

Εισαγωγή: Από το 2008 και μετά πολλές χώρες ήρθαν αντιμέτωπες με το φαινόμενο 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των συνεπειών που αυτή επέφερε τόσο στους 
τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, όσο και στον τομέα της υγείας.  
Η ραγδαία αυτή αύξηση των δαπανών υγείας, στην οποία συνέβαλαν και ο μεγάλος 
όγκος κατανάλωσης φαρμάκων και η προτίμηση για ακριβά καινοτόμα φάρμακα, είχε 
ως αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις των κρατών να στρέψουν την προσοχή τους στον 
τομέα του φαρμάκου και πιο ειδικά στα γενόσημα φάρμακα. Η εισαγωγή γενόσημων 
φαρμάκων στα εθνικά συστήματα υγείας έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα 
ως ένας αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου και περιορισμού των φαρμακευτικών 
δαπανών. 
 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση των εξελίξεων στη χρήση 
γενόσημων φαρμάκων στα διεθνή συστήματα υγείας σε περίοδο οικονομικής κρίσης, 
αναλύοντας τα βασικά σημεία της αγοράς και πως επηρεάστηκε από το φαινόμενο της 
οικονομικής λιτότητας. 
 
Μεθοδολογία: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω συστηματικής ανασκόπησης της 
βιβλιογραφίας από το 2007 έως και το 2020 και οι βάσεις δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκαν, ήταν το PubMed, το GoogleScholar, καθώς και ιστοσελίδες του 
Υπουργείου Υγείας, της ΕΛ.ΣΤΑΤ και του ΟΟΣΑ. Συνολικά, βρέθηκαν 98 ερευνητικές 
μελέτες, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι 23. Τα κριτήρια επιλογής των μελετών που 
τέθηκαν, ήταν τα ακόλουθα: α) άρθρα, τα οποία αποτελούσαν πρωτογενείς μελέτες, 
ανασκοπήσεις ή μετα-αναλύσεις, β) άρθρα διαθέσιμα σε πλήρες κείμενο, γ) άρθρα 
γραμμένα στην Aγγλική ή Eλληνική γλώσσα και δ) άρθρα αναφερόμενα σε 
ανθρώπους. 
 
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει, ότι η εισαγωγή 
και η χρήση γενόσημων φαρμάκων στα διεθνή συστήματα υγείας κατά την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης αποτελεί σημαντικό μέτρο περιορισμού των φαρμακευτικών 
δαπανών, αλλά και μέτρο παροχής ποιότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με 
χαμηλό κόστος. Επιτακτική η ανάγκη πραγματοποίησης συστηματικών εκστρατειών 
ενημέρωσης και νέων ποιοτικών και ποσοτικών μελετών με στόχο την άρση 
αμφιβολιών και καχυποψίας.  
 
Συμπεράσματα: Καθώς η ανάγκη για έλεγχο και μείωση των φαρμακευτικών 
δαπανών γίνεται όλο και πιο επιτακτική, οι κυβερνήσεις των κρατών καλούνται να 
αναπτύξουν πολιτικές προώθησης των γενόσημων φαρμάκων με παράλληλο στόχο 
τη διατήρηση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: γενόσημο φάρμακο, σύστημα υγείας, οικονομική κρίση    
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (CLINICAL GOVERNANCE) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Διονυσία Δαμίγου1, Ζωή Δούπα2, Κυριακή Γολγάκη3 

1. Νοσηλεύτρια MSc, PhDc, PGCE, Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ε.Θριάσιο, 
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Υποδιευθύντρια Διοικητικού, Γ,Ν,Α Κοργιαλένειο -

Μπενάκειο ΕΕΣ 
3. Κοινωνική και Πολιτική διοίκηση, Γ.Ν. Κομοτηνής 

 

Εισαγωγή: Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι  η έννοια της διακυβέρνησης στην 
υγεία και η συνεισφορά της στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Τα 
τελευταία χρόνια ο θεσμός της κλινικής διακυβέρνησης, αποτελεί ένα σύγχρονο και 
αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης των μονάδων υγείας, μέσω των εργαλείων της 
μπορούν να αναπτύξουν την στρατηγική τους ώστε να ενσωματώσουν και να 
διασφαλίσουν τις κατάλληλες αλλαγές που είναι απαραίτητες, στοχεύοντας πάντα στον 
ασθενή και στην παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας. Η κλινική διακυβέρνηση 
αυξάνει την λογοδοσία και τη ευθύνη για υψηλής ποιότητας περίθαλψή. Αυτό αποτελεί 
καθημερινότητα των νοσηλευτών. Άλλωστε το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί τη 
μεγαλύτερη ομάδα στα νοσοκομεία και είναι αυτοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην χάραξη πολιτικής για την αποτελεσματική εφαρμογή της κλινικής διακυβέρνηση. 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να προβάλλει την αναγκαιότητα υιοθέτησης 
αρχών κλινικής διακυβέρνησης από το νοσηλευτικό προσωπικό, καθιστώντας τα 
εργαλεία της, ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, ώστε 
να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. 
 
Μεθοδολογία: Για τη μορφοποίηση του ερευνητικού ερωτήματος χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος PICO. Ερώτημα : Τεκμηρίωση της επίδρασης της Κλινικής Διακυβέρνησης 
στην βελτίωση της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας.  
Πληθυσμός : Πάροδοι Υπηρεσιών Υγείας  
Παρέμβαση : Κλινική Διακυβέρνηση 
Αποτέλεσμα: Βελτίωση Ποιότητας  
Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Έγινε 
αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Medline, Cochrane, και το Scholar Google . 
Χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα όπως τα άρθρα να αφορούν την τελευταία δεκαετία και οι 
γλώσσα να είναι Ελληνική και Αγγλική.  Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι έγινε 
προσπαθεί να παρουσιαστούν σε γενικό πλαίσιο οι πτυχές της εφαρμογής της Κλινικής 
Διακυβέρνησης στην βελτίωση της ποιότητας και όχι μια ολόπλευρη προσέγγιση. 
Περιορισμός της έρευνας ήταν ο χρόνος εκπόνησης της εργασία και αδυναμία εύρεσης 
βιβλιογραφίας από βιβλιοθήκες και βιβλία λόγω της πανδημίας του Covid. 
 
Συμπεράσματα: Η κλινική διακυβέρνηση συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας των 
συστημάτων υγείας. Βασική προϋπόθεση εφαρμογής της κλινικής διακυβέρνησης είναι 
η ύπαρξη κατάλληλης οργανωτικής και νοσηλευτικής κουλτούρας του  οργανισμού, 
ενός οργανισμού  που θα μαθαίνει συνεχώς, θα υποστηρίζει τις αλλαγές, θα παρέχει 
ευελιξία και υποδομές που θα συμβάλλουν στην επιτυχία.  
 
Λέξεις- Κλειδιά: κλινική διακυβέρνηση, ποιότητα, κλινικός έλεγχος, κύκλος ελέγχου, 

ασφάλεια ασθενών 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO 

 
Διονυσία Ι. Μανιοπούλου 

Νοσηλεύτρια, PGDip (Ed), BBA(c), MSc, MHSA, MSHCM, PhD(c)                                
Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, 

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» Ν.Π.Δ.Δ 

 
Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία -παγκοσµίως- παρατηρείται ένα συνεχώς 
αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη µελέτη και έρευνα της ικανοποίησης των ασθενών, 
καθώς η µέτρησή της αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών υγείας, καθιστώντας την καθοριστικό παράγοντα στη βελτίωση της 
παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και στη χάραξη και διαμόρφωση 
πολιτικών ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας.Οι ασθενείς, ως τελικοί αποδέκτες 
των εν λόγω υπηρεσιών συµβάλλουν µε τη συµµετοχή τους στην ποιοτική βελτίωση 
αυτών, µε την προϋπόθεση -πάντα-, ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες τους θα 
αξιολογηθούν σωστά. Τότε, τα οφέλη αδιαµφισβήτητα µπορεί να είναι υγειονοµικά, 
οικονοµικά και κοινωνικά. 

Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 
μελετών που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο μεταξύ του 2004 και 2019 και 
αφορούσαν την αναζήτηση, εξεύρεση και υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων βελτίωσης 
της ποιότητας και κατ’επέκταση της ικανοποίησης των ασθενών που κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών σε δημόσιες δομές φροντίδας. 

Μεθοδολογία: Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε 
αρχικά κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου 2018 - Σεπτεμβρίου 2018, με επανάληψη της 
όλης διαδικασίας κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2018 - Μάρτιο 2019, και περιελάμβανε 
αναζήτηση ανασκοπικών μελετών σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, 
σε βάσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους. Η 
αναζήτηση της βιβλιογραφίας ξεκίνησε από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου της Κύπρου (Α.Π.Κυ.) και το ψηφιακό ιδρυματικό αποθετήριο με χρήση 
λέξεων-κλειδιών μεμονωμένων ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Κατόπιν, μέσω του 
Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link) έγινε αναζήτηση και σε 
άλλες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (MEDLINE, MedExplorer, Embase) με χρήση 
των ίδιων λέξεων-κλειδιών. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης καταδεικνύουν ότι, 
απλές παρεμβάσεις μπορούν να οδηγήσουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ένα σύγχρονο δημόσιο νοσοκομείο. 

Συμπεράσματα: Η ικανοποίηση είναι μια υποκειμενική αντίληψη από την πλευρά του 
ασθενούς, την οποία οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να δουν ως πραγματικότητα, 
ανεξάρτητα αν οι αντιλήψεις των ασθενών είναι ή όχι αληθινές όπως δηλώνονται. Το 
σημαντικό είναι τι νιώθει ο ασθενής, ακόμα και αν η άποψη των επαγγελματιών υγείας 
είναι διαφορετική, γιατί η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών έχει άμεση σχέση 
με τη συμπεριφορά τους, και δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης και ποιοτικής ανάπτυξης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Λέξεις - κλειδιά: Ικανοποίηση ασθενών, ποιότητα, παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, 
αξιολόγηση 
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ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΗΣ 
ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 

 
Μαρία Βασταρδή1, Αικατερίνη  Μανούσου2,  Γεώργιος-Κωνσταντίνος Τσαμασιώτης3 

 
1. R.N,  BscBA, MBAinΤQM,Phd(c)Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου 

Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γ.Α.Ν.Π.   Μεταξά 
2. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,  Msc,  Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά, Πειραιά 

3. Φοιτητής Φυσικοθεραπείας, ΠΑΔΑ 
 

Εισαγωγή: Η ενδυνάμωση είναι ένα κοινωνικο-γνωστικό μοντέλο προερχόμενο από 
τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία απόκτησης 
αυξημένου ελέγχου από τα άτομα  σε ποικίλα θέματα της ζωής τους και στη λήψη  
ευθυνών/πρωτοβουλιών για αλλαγές με στόχο τον υγιή, ενεργό τρόπο ζωής και τη 
θετική ψυχική/πνευματική υγεία.  
 
Σκοπός: Να περιγράψει την έννοια της ενδυνάμωσης του ασθενούς, τα μοντέλα 
ενδυνάμωσης και τα αποτελέσματά της.  
 
Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε εκτεταμένη ηλεκτρονική αναζήτηση ανασκοπήσεων και 
ερευνητικών μελετών, στις βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus. Χρησιμοποιήθηκαν 
οι λέξεις-κλειδιά «ενδυνάμωση, χρόνιο νόσημα, ογκολογικός ασθενής» και οι  
τελεστές boolean and/or για  άρθρα  ανοικτής πρόσβασης, πλήρους κειμένου, που 
δημοσιεύθηκαν την τελευταία πενταετία. Αντλήθηκαν ηλεκτρονικές αναφορές σχετικές 
με το αντικείμενο της μελέτης. Τα άρθρα που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 
επιλέχθηκαν, αφού κρίθηκαν κατάλληλα για την διερεύνηση του συγκεκριμένου 
θέματος. 
 
Αποτελέσματα: Έχουν αναπτυχθεί τέσσερα κύρια θεωρητικά μοντέλα ενδυνάμωσης: 
α)Το επαγγελματικό μοντέλο που αναφέρεται στην αντίληψη των αναγκών των 
ασθενών  με στόχο να αποκτήσουν τον έλεγχο της υγείας τους 
β)Το φιλελεύθερο μοντέλο που αναφέρεται στην δυνατότητα που έχει το άτομο να 
αλλάξει τη θέση του στη κοινωνία 
γ)Το μοντέλο της αυτοβοήθειας, όπου η ενδυνάμωση προωθείται ώστε να καταστεί 
δυνατός ο έλεγχος της ίδιας της ζωής του ασθενή και 
δ)Το μοντέλο της ανταλλαγής της ενδυνάμωσης, στη σχέση θεραπευτή-ασθενή, στο 
οποίο η ατομική γνώση του ασθενή, η εμπειρία  του, οι δεξιότητες και οι ικανότητες του 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του. Η εφαρμογή προγράμματος ενδυνάμωσης 
σε ασθενείς με ΧΑΠ έδειξε ότι μετά από 3 χρόνια, οι ασθενείς  ανέπτυξαν σημαντικά 
καλύτερη συμπεριφορά αυτο-διαχείρισης σε παροξυσμό, είχαν σημαντικά λιγότερες 
επισκέψεις στα επείγοντα και εισαγωγές σε νοσοκομείο. Θετικά ήταν  και τα 
αποτελέσματα προγράμματος ενδυνάμωσης για την βελτίωση της επικοινωνίας σε 
ογκολογικούς ασθενείς βάσει του οποίου ενημερώθηκαν για τις θεραπευτικές τους 
επιλογές. Το  77% των ασθενών με υπερπλασία προστάτη αξιολόγησαν πολύ θετικά 
το εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ενώ παρατηρήθηκε ραγδαία 
μείωση του δείκτη προστατεκτομής.  Αντίστοιχα τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
ενδυνάμωσης  για εφήβους με άσθμα, παρουσίασαν  σημαντική βελτίωση στην 
ποιότητα ζωής με αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης για την 
πάθηση. 
 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς μέσω της ενδυνάμωσης μπορούν να αναπτύξουν 
μεγαλύτερη αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας και συμπεριφορές για την 
αντιμετώπιση της πάθησής τους, αλλάζοντας τις προτεραιότητες και τις αξίες της ζωής 
τους με στόχο  την  καλύτερη αυτό-διαχείριση τους.  
 
Λέξεις- Κλειδιά: ενδυνάμωση, χρόνιο νόσημα, ογκολογικός ασθενής.
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Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Παρασκευή Κουτρούμπα1, Παναγιώτα Κουτσογιάννη2, Παρασκευή Γεωργίου-
Μητράκου3 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, Γραφείο Εκπαίδευσης, Γ.Ν. Ξάνθης 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γ.Ν. Ξάνθης 

3. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσηλευτική Υπηρεσίας, Γ.Ν. Ξάνθης 

Εισαγωγή: Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης βρέθηκε υπό μεγάλη πίεση λόγω 
της πανδημίας Covid 19 και παρόλο την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας στη 
χώρα μας ήρθαν στην επιφάνεια μελανά σημεία του συστήματος υγείας και τέθηκαν 
στο πεδίο έρευνας και συζήτησης ζητήματα που απαιτούν ανασχεδιασμό και 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας. 

Σκοπός: Να καταγραφεί ο αντίκτυπος της πανδημικής κρίσης στις νοσοκομειακές 
δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στις πολιτικές του τομέα υγείας εν 
γένει. 

Μεθοδολογία:  Πραγματοποιήθηκε αποδελτίωση επίκαιρης αρθρογραφίας και 
κατευθυντήριων οδηγιών των επίσημων φορέων Υπουργείο Υγείας (ΥΥ), Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
(ΓΓΠΠ),  αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων (pubMed, google 
scholar) και συλλογή στοιχείων από ηλεκτρονικές πηγές.  

Αποτελέσματα: Οι κεντρικές κρατικές υπηρεσίες προσπάθησαν να οργανώσουν το 
σύστημα περίθαλψης και αντιμετώπισης της νόσου. Άμεσοι συνεργάτες και 
υποστηρικτές στάθηκαν οι κατά κάθε νοσοκομείο Επιτροπές Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων αλλά και η Ομάδα Γενικού Συντονισμού που ορίστηκε βάσει του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου που καταρτίστηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο. Ο βασικός 
πυλώνας αντιμετώπισης της πανδημίας, περιλαμβάνει όλο το φάσμα των μέτρων 
φυσικής - κοινωνικής αποστασιοποίησης και την ενίσχυση της τριτοβάθμιας 
περίθαλψης. Καταγράφηκε περιορισμός πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. 
Αναδύθηκε ο σημαντικός ρόλος της ψηφιακής αναβάθμισης των συστημάτων υγείας. 
Προκλήθηκε ανησυχία ως προς τις αντοχές των συστημάτων υγείας, την επάρκεια 
ιατρικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα των μέσων προφύλαξης αλλά και τα 
αποθέματα βασικών προμηθειών. Το υγειονομικό προσωπικό επέδειξε αντοχές και 
ικανότητες απέναντι στην πανδημία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στηρίχθηκε από 
δωρεές ιδιωτών με ποικίλα είδη. 

Συμπεράσματα: Η ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας και η διερεύνηση των 
επιπτώσεων της, αποτέλεσαν παραμέτρους επιτάχυνσης αλλαγών στο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον των υγειονομικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι το σύστημα υγείας 
είχε δοκιμαστεί από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και περικοπών. Ο εφοδιασμός 
των νοσοκομείων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μέτρα ατομικής προστασίας 
αφορούσε στις νοσηλευτικές μονάδες και στόχευε αρχικά στην καλύτερη περίθαλψη 
των ασθενών και δευτερευόντως στη στήριξη των επαγγελματιών υγείας και ειδικά του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στις ΜΕΘ. Η συγκρότηση 
ομάδων εργασίας με άτομα ικανά μπορεί να βοηθήσει τις υπηρεσίες υγείας να 
εξελιχθούν ενισχύοντας τη συνολική τους οργανωτική απόδοση. Η εξέλιξη αυτή μπορεί 
να επιτευχθεί επίσης μέσω της εφαρμογής στοχευμένων παρεμβάσεων που αφορούν 
την εκπαίδευση, και την ενίσχυση του κλίματος συναδελφικής αλληλεγγύης. 

Λέξεις-κλειδιά: Εθνικό Σύστημα Υγείας, Πανδημία Covid-19
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Ευαγγελία Κατσή1, Ελισσάβετ Φειδάντση2, Αναστασία Χατζηεσυτρατίου3,  Αγγελική 

Μοίρα Αγγελική4, Κωνσταντίνος Μιντζαρίδης5, Γεωργία Στεφανούλη6 
 

1 Προϊσταμένη Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας, Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
2RN, Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα, Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

3 PostDoc(c), PhD, MSc, RN, Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα, Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ» 

4MSc, RN, Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα, Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
5PhD(C), MSc, ECCP, RN, Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

6 Τομεάρχης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης, Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
 

Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό 
φαινόμενο, που εκτείνεται σε πολλά επίπεδα. O εκφοβισμός στο χώρο εργασίας είναι 
αιτία εμφάνισης ποικίλων τραυματικών συμπτωμάτων όπως κλινική κατάθλιψη, άγχος, 
μετατραυματική διαταραχή άγχους, διαταραχή ύπνου, απώλεια συγκέντρωσης και 
κρίσεις πανικού.Παρόλο που αρκετές μελέτες έχουν ερευνήσει τους λόγους που οι 
άνθρωποι προβαίνουν σε ενέργειες ή πράξεις εκφοβισμού έναντι συναδέλφων τους, 
στην Ελλάδα είναι περιορισμένες. 
 
Σκοπός: Η εκτίμηση του βαθμού εργασιακού εκφοβισμού στο νοσηλευτικό 
προσωπικό. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική περιγραφική μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
σε Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Συμμετείχαν νοσηλευτές που εργάζονται σε 
παιδιατρικά, χειρουργικά, ειδικά τμήματα και μονάδες. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε μέσω εντύπου δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών 
και της κλίμακας NegativeActsQuestionnaire-Revised (NAQ-R). 
 
Αποτελέσματα: Συνολικά συμμετείχαν 315 νοσηλευτές με μέση ηλικία 42,94 έτη 
(SD=10,94). Η πλειοψηφία ήταν γυναίκες (84,70%) τεχνολικής εκπαίδευσης (63,68%) 
με μέση διάρκεια κλινικής εμπειρίας τα 18,78 έτη. Η μέση βαθμολογία για την 
υποκατηγορία του προσωπικού εκφοβισμού ήταν 21,08, για την κατηγορία του 
εκφοβισμού ως προς την εργασία ήταν 14,46 και για τον σωματικό εκφοβισμό ήταν 
4,74. Η άσκηση εργασιακού εκφοβισμού φαίνεται να σχετίζεται με την εκπαιδευτική 
βαθμίδα και τα έτη προΰπηρεσίας. Το 43,28% δήλωσε πως σκέφτεται να αλλάξει 
επάγγελμα λόγω αυξημένου εργασιακού stress(29,89%). Παράλληλα, το 46,9% 
δήλωσε πως σκέφτεται να αλλάξει μόνο νοσοκομείολόγω έλλειψης δίκαιου 
καταμερισμού βαρδιών εργασίας και εργασιακού εκφοβισμού. Η πλειοψηγία (32,33%) 
θεωρεί πως η διοίκηση του νοσοκομείου δε μεριμνά για την εξάλειψη του εργασιακού 
εκφοβισμού και την ελεύθερη έκφραση τέτοιων φαινομένων. Τέλος, το 40,72% θεωρεί 
χρήσιμες τις ομάδες συζήτης-εποτεία, ενώ μόνο το 35% εκδήλωσε την επιθμία να 
συμμετέχει. 
 
Συμπεράσματα: Το νοσηλευτικό προσωπικό βιώνει έντονο εργασιακό εκφοβισμό που 
επιτείνεται από την ανελευθερία έκφρασης τέτοιων φαινομένων προς τους ανωτέρω, 
ωστόσο ασκείται κυρίως μέσω λεκτικής έκφρασης. Παράλληλα, διαφαίνεται η 
αναγκαιότητα ενιαίας νοσηλευτικής εκπαίδευσης για την εξάλειψη του εργασιακού 
εκφοβισμού. 
 
Λέξεις κλειδιά: εργασιακός εκφοβισμός, νοσηλευτική εκτίμηση
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗΣ 

Βασιλική Τασιοπούλου1, Γεωργία Πουλημενάκου2, Όλγα Μοδινού3 

1.Νοσηλευτρια ΠΕ, MSc. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

2.Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, PhD© . Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

3.Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD. Διευθύντια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας 

Εισαγωγή: Πολυπαραγοντικές συνθήκες σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και 

οικολογικό επίπεδο σε παγκόσμια κλίμακα που προκαλούν έκτακτες καταστάσεις 

καθώς  και επείγοντα και απρόβλεπτα συμβάντα που ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα 

και ταυτόχρονα χρήζουν την άμεση λήψη αποφάσεων αποτελούν μια κατάσταση 

κρίσης. Οι επιπτώσεις της πλήττουν το επίπεδο υγείας μιας κοινότητας και η άμεση 

υγειονομική κινητοποίηση για την ανταπόκριση σε περίπτωση που προκύψει μεγάλος 

αριθμός θυμάτων  ενεργοποιείται από την εγγύτερη νοσηλευτική μονάδα. 

Σκοπός: είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων σε 

επίπεδο υγειονομικών οργανισμών και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε 

να παραμένει σε διαρκή  ετοιμότητα για την εφαρμογή τους. 

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: Pubmed, Doaj, Openarchives, Αρχεία Διδακτορικών 

Διατριβών. Η ανάκτηση των πληροφοριών διενεργήθηκε με τη χρήση ελληνικών και 

αγγλικών λέξεων ευρετηρίου: διαχείριση κρίσεων, επιχειρησιακό σχέδιο, υγειονομική 

ετοιμότητα, crisis management, hospital emergency plan, disaster preparedness. 

Αποτελέσματα: Η Υγειονομική ετοιμότητα αποτελεί το σύνολο των προληπτικών 

δράσεων που έχουν οριστεί και βρίσκονται εν αναμονή σε ενδεχόμενο εκτάκτων 

αναγκών ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά μια κρίση σχετιζόμενη με 

την υγεία. Η πρόληψη μέσω διαδικασιών συντονισμού, η ικανότητα ανάλυσης 

κινδύνου, η ταχύτητα στη σωστή επικοινωνία και στη σωστή μεταφορά της 

πληροφορίας, η υλοποίηση σεναρίων προσομοίωσης και η εκπαίδευση αποτελούν 

συνιστώσες δημιουργίας του επιχειρησιακού σχεδίου. Ο κυριότερος τρόπος δράσης 

είναι αρχικά η εκτίμηση της επικινδυνότητας και εν συνεχεία ο περιορισμός του 

κινδύνου, η προετοιμασία, η ανταπόκριση και η ανασυγκρότηση. 

Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί την ασφαλιστική 

δικλείδα για την επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου. Η δημιουργία 

εναλλακτικών σεναρίων, η προσομοίωση, η αξιολόγηση, οι διορθωτικές κινήσεις και η 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα επανάληψη της προσομοίωσης καθιστούν σε πλήρη 

ετοιμότητα τους λειτουργούς υγείας. Η εκμάθηση των ορθών τρόπων ανταλλαγής της 

πληροφορίας,  των  μηχανισμών επικοινωνίας και της διαχείρισης του συναισθήματος 

μέσω της ανάπτυξης της δεξιότητας της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης 

θα  αποτελέσουν τα σημαντικότερα εργαλεία της διαχείρισης κρίσεων.   
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ΜETΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ 

Γ.Ν.ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 
 
Δήμητρα Φώτη1, Χρόνης Πολυχρονίδης2, Γεωργία Παππά3, Μαρία Σκλαβενίτη4, Όλγα 

Μοδινού5, Βασιλική Τασιοπούλου6 
 

1.Eπισκέπτρια Υγείας, Μsc. 
2.Eπισκέπτης Υγείας, Μsc. 

3.Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μsc. Προϊσταμένη τμήματος βραχείας νοσηλείας 
4. Νοσηλεύτρια ΠΕ. Εμβολιαστικό Κέντρο. 

5. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD.Διευθύντρια Νοσηλευτικής υπηρεσίας. 
6. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc. Τομεάρχης Νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

Γ.Ν.Ασκληπιείο Βούλας 
 

Εισαγωγή: Ο ιός SARS-CoV-2 αποτελεί μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία λόγω 
της εύκολης διασποράς του. Η ανοσολογική προστασία των πολιτών διασφαλίζεται με 
τη διενέργεια του εμβολιασμού. Η ικανοποίηση των εμβολιαζόμενων αντικατοπτρίζει το 
μέγεθος της ορθής τήρησης των πρωτοκόλλων ασφάλειας.  
Σκοπός: Η διερεύνηση των κυριότερων παραγόντων που διαμορφώνουν το επίπεδο 
ικανοποίησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας του εμβολιαστικού κέντρου στο Γ.Ν. 
«Ασκληπιείου» Βούλας. 
Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε με τη μέθοδο της τυχαίας 

δειγματοληψίας διάρκειας οκτώ μηνών, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 

2021. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείται από 500 εμβολιαζόμενους έναντι του 

ιού SARS-CoV-2. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ειδικό  ερωτηματολόγιο, το 

οποίο πλαισιώθηκε από ερωτήσεις κλειστού τύπου 5-βαθμης κλίμακας Likert που 

εντάχθηκαν σε πέντε διαστάσεις και διενεργήθηκαν έλεγχοι εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων διεξήχθη με τη χρήση 

του λογισμικού Microsoft Excel.  

Αποτελέσματα: Η περιγραφική στατιστική διενεργήθηκε με τη χρήση πινάκων, 
γραφημάτων και στατιστικών μέτρων και οι διακριτές ποσοτικές, οι ποιοτικές διατάξιμες 
και μη διατάξιμες μεταβλητές εξόρυξαν τα αποτελέσματα. Η επιλογή του εμβολιαστικού 
κέντρου με κριτήριο την κοντινή απόσταση από τον τόπο διαμονής ανήλθε στο 52,9% 
ενώ η ασφάλεια του νοσοκομείου άγγιξε μόλις το ποσοστό  του 30,3%. Οι νοσηλευτικές 
υπηρεσίες που αφορούσαν την επικοινωνία, την υποδοχή αλλά και την συμπεριφορά 
απέσπασαν τις υψηλότερες τιμές με ποσοστό 96,6%. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες 
ιατρικής φροντίδας με μεγαλύτερη ικανοποίηση στην παράμετρο που αφορά την 
συμπεριφορά με ποσοστό 86,2%, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών 
υπηρεσιών (ικανότητα, εμπειρία) που κυμάνθηκε σε παρόμοια επίπεδα με ποσοστό 
85,6%. Το χαμηλότερο ποσοστό συγκέντρωσαν οι κτιριακές υποδομές και ειδικότερα η 
επάρκεια στο χώρο της αίθουσας αναμονής με ποσοστό 60%. Στη διάσταση της 
πίστης-αφοσίωσης και στην πιθανότητα να επισκεφτούν στο μέλλον το εμβολιαστικό 
κέντρο το ποσοστό  ανήλθε στο  82,2%.  
Συμπεράσματα: Η ικανοποίηση των πολιτών αντικατοπτρίζει την ορθή λειτουργία του 
εμβολιαστικού κέντρου ως συνισταμένη πολυδιάστατων παραγόντων: του ανθρώπινου 
δυναμικού, της δομής και της λειτουργίας καθώς και του σχεδιασμού και της 
καταγραφής των διαδικασιών. Ταυτόχρονα εντοπίζονται οι τομείς που χρήζουν 
βελτίωσης, εφαρμόζονται διορθωτικές κινήσεις και με την αδιάλειπτη διερεύνηση της 
ικανοποίησης διενεργείται ένας συνεχής κύκλος ποιότητας με στόχο τη μεγιστοποίηση 
της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας.  
Λέξεις κλειδιά: ικανοποίηση ληπτών υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες υγείας, κύκλος 
ποιότητας 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Θεοδώρα Χαρισοπούλου1, Δήμητρα Χαμαλίδου2,Αποστολίνα Ουζούνη1, 

Ευανθία Παπαντώνη 1, Κωνσταντίνος Τούφας5 

 

1.Nοσηλεύτρια ,MSc,Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ   
2.Nοσηλεύτρια ,MSc(c),Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ   

5.Τομεάρχης Α τομέα,MSc,PhD(c),Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ 
 

Εισαγωγή: Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι η διαδικασία πρακτικής και ενόρασης με 
την οποία ο ηγέτης εκπαιδεύεται να γίνει μετασχηματιστικός αναγνωρίζοντας τα 
χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτόν τον ηγέτη για την πραγματοποίηση ενός 
οράματος περιορίζοντας την επίτευξη στόχων. Ωστόσο, η εφαρμογή της στις Μονάδες 
Υγείας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα  απαιτώντας από τους προϊστάμενους να 
κατέχουν διοικητικές γνώσεις από  την μία και από την άλλη να εξασφαλίζουν 
υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους. 
 
Σκοπός: σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των νοσηλευτών για 
την Μετασχηματιστική ηγεσία στην Διοίκηση των Μονάδων Υγείας. 
 
Μεθοδολογία: βασίστηκε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και κατόπιν 
ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος. Στην έρευνα συμμετείχαν 132 νοσηλευτές από 
δημόσιο νοσοκομείο οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ενιαίο 
ερωτηματολόγιο Η Κλίμακα Μετασχηματιστικής ηγεσίας «Transformational Leadership 
Scale» σε  Ελληνική απόδοση. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του 
προγράμματος IBM SPSS® . Για τις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε η 5βάθμια κλίμακα 
Likert με κλίμακα συμφωνώ απόλυτα έως διαφωνώ απόλυτα. 
 
Αποτελέσματα: το νοσηλευτικό προσωπικό δηλώνει ικανοποιημένο από την 
εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν 
παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές εκτός από την υποκλίμακα διεύθυνση όπου 
παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές λόγω εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι νοσηλευτές 
με λιγότερα έτη εργασιακής εμπειρίας είναι θετικοί απέναντι στην μετασχηματιστική 
ηγεσία σε αντίθεση με εκείνους που εργάζονταν με περισσότερα έτη. Αποτυπώθηκε 
διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις των νοσηλευτών που εργάζονται σε πρωινό ωράριο 
σε αντίθεση με όσους κάνουν κυλιόμενο ωράριο. Επίσης δεν βρέθηκε σημαντική 
διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που κατέχουν μόνιμη θέση και σε εκείνους που 
δουλεύουν με σύμβαση καταδεικνύοντας πως ο τύπος απασχόλησης δεν επηρεάζει 
την αντίληψη των νοσηλευτών για την μετασχηματιστική ηγεσία.  
 
Συμπεράσματα: Στον χώρο της Υγείας η μετασχηματιστική ηγεσία δεν έχει μελετηθεί 
επαρκώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μελλοντική έρευνα θα πρέπει να 
εξετάσει την εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας σε μεγαλύτερο δείγμα 
νοσηλευτών και να συμπεριληφθούν περισσότερα νοσοκομεία των αστικών κέντρων 
αλλά και της περιφέρειας.  
 
Λέξεις κλειδιά: μετασχηματιστική ηγεσία, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδες υγείας, 
αντιλήψεις νοσηλευτών. 
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Επείγουσα Νοσηλευτική 
 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Χρίστος Ρώσσης 1 , Γιώργος Παπαγεωργίου 2, Ευαγγελία Γιαννέλου3 

1 RN, MSc,, MSc, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα  

Ατυχημάτων και Επειγόντων περιστατικών Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος 

2 RN, MSc, PhD(c) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα  

Ατυχημάτων και Επειγόντων περιστατικών Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος 

3 RN, MSc, PhD(c) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 

 
Εισαγωγή: Η εξάπλωση της νόσου COVID-19 έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα 

σε πολλά συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών 

και Ατυχημάτων (ΤΑΕΠ) αποτελούν τμήματα πρώτης γραμμής για την αξιολόγηση των 

ασθενών με ύποπτα συμπτώματα για SARS-CoV-2. 

Σκοπός: Η παρουσίαση των πρωτοβουλιών που ανέλαβε μια ομάδα τεσσάρων 

Προηγμένων Νοσηλευτών του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας κατά την 

αρχή της πανδημίας στην Κύπρο, στοχεύοντας στην προστασία τόσο των ευάλωτων 

ομάδων ασθενών που προσέρχονταν στο τμήμα όσο και των επαγγελματιών υγείας 

και της κοινότητας. 

Μέθοδος: Η ομάδα, αφού συγκέντρωσε και σύγκρινε τις κλινικές οδηγίες που δίνονται 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το CDC και το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου 

για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, τις ομαδοποίησε και 

τις έκανε διαθέσιμες στο προσωπικό του ΤΑΕΠ.  

Αποτελέσματα: Δημιουργήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο διατέθηκε στο 

προσωπικό για ενημέρωση, και επίσης δημιουργήθηκαν ενδοτμηματικές οδηγίες για 

προστασία του προσωπικού καθώς και των ασθενών. 

Συμπέρασμα: Η πανδημία COVID-19 έχει αναγκάσει τα συστήματα υγείας να 

αλλάξουν και να προσαρμοστούν. Είναι απαραίτητη η προσθήκη νέων 

κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων στα ΤΑΕΠ ώστε να προστατευτεί η 

ατομική αλλά και η δημόσια υγεία. Οι νοσηλευτές έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες 

να λάβουν ενεργό ρόλο σε αυτήν την αναπροσαρμογή. 

Λέξεις κλειδιά: Covid-19, τμήμα Πρώτων βοηθειών, μέτρα ατομικής προστασίας, 

Νοσηλευτές 
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HEART SCORE: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 
Ρώσσης Χρίστος1 , Γιώργος Παπαγεωργίου2, Ευαγγελία Γιαννέλου3, 

1 RN, MSc, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα  

Ατυχημάτων και Επειγόντων περιστατικών Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος 

2 RN, MSc, PhD(c) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα  

Ατυχημάτων και Επειγόντων περιστατικών Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Κύπρος 

3 RN, MSc, PhD(c) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 

 
Εισαγωγή: Τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα (ΟΣΣ) αποτελούν διεθνώς βασική αιτία 

θνητότητας και νοσηρότητας. Ο πόνος στο στήθος είναι η δεύτερη αιτία επισκέψεων 

ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), με μόνο το 

10% των ασθενών να αφορά σε ΟΣΣ ενώ το 5% λαμβάνει εσφαλμένα εξιτήριο.  

Σκοπός: Παρουσίαση του αλγόριθμου HEART SCORE για την έγκαιρη αξιολόγηση 

και αντιμετώπιση ασθενών που προσέρχονται στο ΤΑΕΠ με πόνο στο στήθος. 

Μέθοδος: Καθορίστηκε το κλινικό ερώτημα βάσει του PICO και έγινε συστηματική 

ανασκόπηση της αγγλικής βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων PUBMED, CINAHL 

και COCHRANE, με λέξεις κλειδιά ‘’chest pain’’ ‘’triage’’ ‘’emergency department’’ 

‘’heart score’’ και χρονολογία δημοσίευσης την τελευταία δεκαετία. 

Αποτελέσματα: Το HEART SCORE (κλίμακα 0 – 10), συμβάλλει στην αξιόπιστη και 

ταχεία αναγνώριση ασθενών με υποψία ΟΣΣ, ταξινομώντας τους σε ομάδες χαμηλού, 

μέσου και υψηλού κινδύνου. Με τον χρόνο αναμονής στα ΤΑΕΠ να κλιμακώνεται ως 

συνεπεία της αυξημένης προσέλευσης και των ανεπαρκών διαθέσιμων πόρων, 

ανθρώπινων και υλικών, το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

διαλογή των ασθενών, εφόσον αναδεικνύει άμεσα και μετρήσιμα τον καρδιαγγειακό 

κίνδυνο σε ατομική βάση.  

Συμπέρασμα: Η προγνωστική αξία του HEART SCORE ενισχύει την κλινική λήψη 

αποφάσεων των επαγγελματιών υγείας των ΤΑΕΠ προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη 

αναγνώριση και αντιμετώπιση των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή 

νόσο και διευκόλυνση επικοινωνίας με όλη τη διεπιστημονική ομάδα. 

Λέξεις κλειδιά: Πόνος στο στήθος, διαλογή, τμήμα Πρώτων βοηθειών, heart score 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

 
Αρμόδιος Μαρδάς MSc1, Κωνσταντίνος Ιωάννου2,  Δημήτριος Κουτσουράκης1  

1. Νοσηλευτής, MSc,  Γ.Ν.Χίου 
2. Νοσηλευτής, Γ.Ν. Χίου 

Εισαγωγή:  Κύριος στόχος της υγείας είναι να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί το 
επίπεδο υγείας του πληθυσμού με απώτερο σκοπό την συμβολή του συστήματος 
υγείας, ως βασικό θεσμό του κοινωνικού κράτους, καθώς και την εξασφάλιση και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου ευημερίας του πληθυσμού.  Συνάμα 
πέρα από την πρόληψη, την περίθαλψη με αξιοπρέπεια και την παροχή φροντίδας 
στους ευάλωτους κρίνεται επιτακτικός και ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης του 
συστήματος υγείας.  Η επίτευξη αυτών των στόχων επιτυγχάνεται με την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναγκών υγείας. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των 
αεροδιακομιδών/επείγουσας ιατρικής στο Βόρειο Αιγαίο για τα έτη 2015-2019. 
 
Μεθοδολογία:  Πρόκειται για μια ερευνητική μελέτη όπου συλλέχθηκαν δεδομένα από 
το ΕΚΑΒ για τα έτη 2015-2019.  Επιλέχθηκαν καθώς δεν υπήρξε συναφή μελέτη ή 
έρευνα για αυτά τα έτη και με αυτή την οπτική.  Εν συνεχεία έγινε σύγκριση των 
στοιχείων της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα 
για την εξεταζόμενη πενταετία για να διερευνηθεί περαιτέρω η λειτουργία και η 
επάρκεια της Επείγουσας Ιατρικής στο Βόρειο Αιγαίο. 
 
Αποτελέσματα:  Την πενταετία 2015-2019 στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έγιναν 
1.602 κλήσεις από τις οποίες ακυρώθηκαν οι 291 (1.311 επιτυχείς).  Aπό τις 1.311 
αεροδιακομιδές είχαμε μόνο 17 θανάτους που αναλογεί στο 1.3% του συνόλου. Mόνο 
8.9% (σύνολο 26) των αεροδιακομιδών δεν πραγματοποιήθηκαν είτε λόγω καιρικών 
συνθηκών είτε λόγω βλάβης των πτητικών μέσων. Το ποσοστό επιτυχών εκτελέσεων 
στο Βόρειο Αιγαίο ήταν 82%, στις Κυκλάδες 80% και στα Δωδεκάνησα 84%. 
 
Συμπεράσματα: Το μεγάλο ποσοστό επιτυχημένων αεροδιακομιδών, το μικρό 
ποσοστό θανάτων καθώς και ο μικρός αριθμός διασωληνωμένων, σημάδι ότι δεν 
επιδεινώθηκε η κατάσταση τους και έγιναν έγκαιρα και άμεσα η μεταφορά τους, δείχνει 
την επάρκεια και την αποτελεσματική λειτουργία της επείγουσας ιατρικής στο Βόρειο 
Αιγαίο.  
 
Λέξεις–Κλειδιά:  Βόρειο Αιγαίο,  ΠΦΥ, επείγουσα ιατρική, αεροδιακομιδές,      
τριτοβάθμιο νοσοκομείο                                                           
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟ Τ.Ε.Π. ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
Ιουλία-Μαρία Μπάλλα1, Αμαλία Καρανάσου2, Μιχάλης Μαντζανάς3, Ειρήνη 

Γιακουμάκη4, Παντελεήμων Καλαρώνης5, Ευτυχία Σ. Ευαγγελίδου6 
 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Νέας Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

2. Νοσηλεύτρια, MSc©, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Νέας Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», Αθήνα, Ελλάδα 

3. Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, MHSc, PhD©, Γ.Ν.Νέας Ιωνίας           
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

4. Νοσηλεύτρια, MSc, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού 

5. Νοσηλευτής, MSc, Γραφείο Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Νέας 
Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

6. Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, MHSc, PhD©, PostDoc©,    
Γ.Ν.Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

Εισαγωγή: Η τρέχουσα πανδημία της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), 
προκλήθηκε από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην 
πόλη Wuhan, πρωτεύουσα της επαρχίας Hubei της Κίνας, τον Δεκέμβριο του 
προαναφερθέντος έτους. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναδείξει τη διαχείριση της 
πανδημίας COVID-19 στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-
Πατησίων». 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για περιγραφική μελέτη. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 
όλοι οι ασθενείς από το Μάρτιο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2021, που προσήλθαν 
στο Τ.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας Γ.Ν.Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-
Πατησίων» ως ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19. Για την συλλογή των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το μητρώο ασθενών των ειδικά διαμορφωμένων 
οικίσκων για την υποδοχή ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19.  
 
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν αναλυτικά το σύνολο των προσερχομένων ως 
ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα, ο αριθμός των προσερχομένων με ΕΚΑΒ, το 
σύνολο των εισαγωγών περιπατητικών ασθενών και το σύνολο των εισαγωγών 
ασθενών που προσήλθαν με ΕΚΑΒ. Αποτυπώνονται τα τρία κύματα της πανδημίας 
στα διαγράμματα καθώς και η εναρξη του τέταρτου κύματος. Επίσης, περιγράφεται 
αναλυτικά οι διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και προετοιμασίας του Τ.Ε.Π. καθώς 
και οι δυσχέρειες και οι συνέπειες που αντιμετώπισαν οι επαγγελματίες υγείας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. 
 
Συμπεράσματα: Η  πανδημία απαιτεί εξαντλητική, σωματικά  και συναισθηματικά 

εργασία, για  τους νοσηλευτές πρώτης γραμμής. Οι νοσηλευτές ακολούθησαν πιστά 

τα κρίσιμα σημεία των κατευθυντήριων οδηγιών και ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο του 

Τ.Ε.Π. στη διαχείριση μιας πρωτόγνωρης για την παγκόσμια κοινότητα πανδημίας 
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ANALGESIA OF ACUTE ABDOMINAL PAIN IN THE EMERGENCY 

DEPARTMENT 

Panteleimon Kalaronis1, Michalis Mantzanas2, Irini Giakoumaki3, Ioulia-Maria 

Mpalla4, Amalia Karanasou5, Eftychia S. Evangelidou6 

1. RN, MSc, Nursing Management Department, General Hospital of Nea Ionia 

“Konstantopouleio”, Athens, Greece 

2. RN, MSc, PhD©, Nursing Director, General Hospital of Nea Ionia 

“Konstantopouleio”, Athens, Greece 

3. RN, MSc, National & Kapodistrian University of Athens, Greece 

4. RN, MSc, Emergency Department, General Hospital of Nea Ionia 

“Konstantopouleio”, Athens, Greece 

5. RN, MSc©, Emergency Department, General Hospital of Nea Ionia 

“Konstantopouleio”, Athens, Greece 

6. RN, MSc, Phd, PostDoc©, Nursing SubDirector, General Hospital of Nea 

Ionia “Konstantopouleio”, Athens, Greece 

 

Introduction: Pain is the cause of 40% of those who visit the Emergency Department. 
The most common cause of pain is abdominal pain, which reaches 8%. In contrast to 
the international guidelines, pain is under-treated making the phenomenon of 
oligoanalgesia apparent. 
 
Aim: The purpose of this study was to investigate the incidence of analgesia in patients 
coming to the Emergency Department. Suffering from acute abdominal pain and to 
assess the degree of relief of acute abdominal pain in patients treated with analgesia 
compared to those who were not given any. 
 
Methodology: This is a descriptive cross-sectional study. The sample of the study 
consisted of 197 patients, who visit the Emergency Department of the General Hospital 
of Athens G. Gennimatas with reported cause of acute abdominal pain. For the 
collection of the data, a special form of closed-type questionnaires was used which 
consisted of two parts. For the data processing, the Statistic Package for Social 
Sciences (SPSS) statistical packet ver.19 was used. 
 
Results: Out of the total number of patients visited  the Emergency Department with 
reported abdominal pain, 74.6% was given analgesia and the mean time of 
administration from the entrance to the clinic was 46.43 minutes. The mean pain 
intensity at the first measurement was 7.16 and the second 4.04. Mainly non-opioid 
anti-inflammatories (52.3%), followed by non-steroidal analgesics (22.8%) and finally 
opioids (9.1%) were administered. 
 
Conclusions: In spite of the publication of international guidelines on analgesia time 
and its type, pain, especially abdominal pain, is under-treated. The key to tackling 
oligoanalgesia is to educate health professionals. 
 
Key words: Pain, acute abdominal pain, emergency department, oligoanalgesia. 
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Καρδιολογική Νοσηλευτική 
 

ΑΓΧΟΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ Η ΓΝΩΣΤΗ 

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 

 
Πολυξένη Γιαντσούλη1, Ζωή Παναγιώτου1, Σωτηρία Αλεξίου2, Αγγελική Πάσχου3, 

Πέτρος Πετρίκης3, Λουκάς Αστρακάς4, Χρύσα Σιόκα5 

1. Νοσηλεύτρια, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων  
2. Επιμελήτρια Α, ΕΣΥ, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
3. Φοιτήτρια Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

4. Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
5. Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

 
Εισαγωγή: Το άγχος και η κατάθλιψη εκδηλώνεται συχνά σε ασθενείς με 
καρδιαγγειακές παθήσεις σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 15 έως 50%. Δικά μας 
αποτελέσματα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σπινθηρογράφημα αιμάτωσης 
μυοκαρδίου (ΣΑΜ) έδειξαν ότι ένα ποσοστό 53% των ασθενών με θετικό 
σπινθηρογράφημα είχαν επίσης άγχος ή/και κατάθλιψη. Επιπλέον, οι συνοδοί 
(συγγενών/φροντιστών) ασθενών που έχουν υποστεί σοβαρό καρδιακό συμβάν, όπως 
καρδιακή ανακοπή, έχουν χαμηλή ποιότητα ζωής. Τι γίνεται όμως με τους συνοδούς 
των ασθενών που υποβάλλονται σε ΣΑΜ; 

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση άγχους και κατάθλιψης συνοδών 
ασθενών οι οποίοι προσέρχονται στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής για ΣΑΜ. 

Μεθοδολογία: Εκτιμήθηκε η ύπαρξη άγχους και κατάθλιψης σε 45 συνοδούς ασθενών 
οι οποίοι προσήλθαν στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, για 
μυοκαρδιακό έλεγχο με ΣΑΜ. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν α) 
ερωτηματολόγιο δημογραφικών δεδομένων, β) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Κατάθλιψης 
(SRDS- Zung) και γ) Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Άγχους (Κ.Α.Α.)  Hamilton. Τα 
αποτελέσματα εκτιμήθηκαν με το ιστορικό των ασθενών (33% γνωστή νόσος / 67% μη 
γνωστή - διαγνωστικό ΣΑΜ), καθώς και με τον βαθμό συγγένειας ασθενή και συνοδού 
(47% σύζυγος, 47% παιδί, 4% φίλος, 2% αδερφός). 

Αποτελέσματα: Συμφωνά με τις αναφορές των συνοδών, βρέθηκε 40% και 67% των 
συνοδών να βιώνουν άγχος για την διενέργεια και το αποτέλεσμα της εξέτασης 
αντίστοιχα, και 37% για την μετέπειτα πορεία του ασθενή. Σημειώνεται ότι ένα 13% 
των συνοδών ανέφεραν άγχος και για τα δυο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κ.Α.Α. 
με κάποιο βαθμό άγχους βρέθηκε το 87% των συνοδών. Σημαντικός στατιστικός 
συσχετισμός βρέθηκε με την διενέργεια της εξέτασης [median score 11(0-23), 
p=0,002], αλλά όχι με το αποτέλεσμα της εξέτασης ή την πορεία του ασθενή. 
Επιπρόσθετα, οι συνοδοί όπου είχαν κάποια νόσο από το ιστορικό τους βρέθηκε να 
έχουν περισσότερο άγχος από τους λοιπούς συνοδούς [median score 11(5-23) 
p=0,035]. Τέλος, δεν βρέθηκε κανένας συνοδός με κατάθλιψη. 
 
Συμπεράσματα: Οι συνοδοί ασθενών που υποβάλλονται σε ΣΑΜ, βιώνουν άγχος σε 
μεγάλο ποσοστό για την διενέργεια της εξέτασης, πιθανόν λόγω της ακτινοβολίας, 
ιδιαίτερα όσοι έχουν από το ιστορικό τους κάποια σοβαρή νόσο. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Άγχος, κατάθλιψη, φροντιστές, έλεγχος μυοκαρδίου, 
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου. 
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Η ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

COVID-19 

Ευαγγελία Ξυδάκη1, Ειρήνη Τζανουδάκη2 

1.Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Χανίων “Ο Άγιος 
Γεώργιος” 

2.Νοσηλεύτρια, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Χανίων “Ο Άγιος 
Γεώργιος” 

 
Εισαγωγή: Επίκεντρο των μονάδων υγείας είναι η ολιστική φροντίδα των ασθενών. 
Πρόκληση ωστόσο αποτελεί τα τελευταία χρόνια η παροχή ιατρικής περίθαλψης σε 
νοσούντα πληθυσμό ή η εκπόνηση κατευθυντήριων προγραμμάτων πρόληψης και 
ενημέρωσης με ψηφιακά πλέον συστήματα υγείας. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τα αποτελέσματα στην 
εφαρμογή της διασυνοριακής σχέσης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και 
καρδιολογικών ασθενών κατά την έξαρση της πανδημίας COVID-19. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μελέτη ανασκόπησης με αναζήτηση πρόσφατης 
ελληνικής και διεθνής βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών. 

Αποτελέσματα: Η ποιοτική παροχή φροντίδας υγείας παγκοσμίως κατά την κρίση 
εξάπλωσης του κορονοϊού στηρίχθηκε εντυπωσιακά από την εκρηκτική χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκαν οι βάσεις για την 
μακροπρόθεσμη εφαρμογή της ολιστικής τηλεϊατρικής. 

Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας στην Καρδιολογία 

υπόσχεται ανεξάντλητα οφέλη, όπως και την έλευση μιας νέας εποχής στην πρόληψη, 

την ενημέρωση και την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων ακόμα και σε 

απομακρυσμένες περιοχές, καθιστώντας ασφαλή και επαρκή την πρόσβαση του 

κοινωνικού συνόλου τους στις υπηρεσίες υγείας. 

Λέξεις κλειδιά: τηλεϊατρική, ηλεκτρονική υγεία και COVID-19, υπηρεσίες 

τηλεκαρδιολογίας 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Χρυσάνθη Τοπουρτή1,2 

1.Σπουδάστρια Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής 

2.Φοιτήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα 

Νοσηλευτικής 

Εισαγωγή: Η καρδιακή αποκατάσταση είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που 

αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενούς με καρδιακή νόσο, στην 

υιοθέτηση συμπεριφορών αυτοφροντίδας και στην μείωση των επανεισαγωγών του 

στο νοσοκομείο. Αν και το πεδίο της σύγχρονης καρδιακής αποκατάστασης έκανε την 

εμφάνιση του πρόσφατα (πριν από περίπου 25 χρόνια), οι στόχοι που θέτονται στην 

φροντίδα ασθενών με καρδιακή νόσο επαναπροσδιορίζονται συνεχώς Τα τελευταία 

χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται τέτοια προγράμματα και στον ελληνικό χώρο και η 

ανάγκη επιμόρφωσης εργαζομένων σε όλα τα πεδία των επιστήμων υγείας είναι πλέον 

επιτακτική, καθώς πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι να φανερώσει όλες τις πτυχές του 

προγράμματος της καρδιακής αποκατάστασης και της δευτερογενούς πρόληψης σε 

ασθενείς με καρδιακή νόσο στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας και μετά την 

έξοδο τους από αυτούς. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε άρθρα πενταετίας 

στην αγγλική γλώσσα στην μηχανή αναζήτησης Pubmed, καθώς και ξενόγλωσσων 

βιβλίων. 
 
Αποτελέσματα: Η απήχηση που έχουν τα προγράμματα σε ασθενείς με καρδιακή 

νόσο είναι εμφανής . Η τακτική άσκηση και η υγιεινή διατροφή γίνονται τρόπος ζωής, 

ωστόσο χρήζει βελτίωσης η μακροπρόθεσμη δέσμευση στον συγκεκριμένο τρόπο 

ζωής και στις ιατρικές θεραπείες που υποδεικνύουν οι επαγγελματίες υγείας. Η 

καρδιακή αποκατάσταση εκτός από το ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης κλινικών 

καρδιακών συμβάντων,  είναι και μια οικονομικά αποδοτική στρατηγική. 
 
Συμπεράσματα: Κάθε χρόνο κάνουν την εμφάνιση τους περίπου 550.000 νέα 

περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας στις Η.Π.Α, ενώ σήμερα πάνω από 5,7 

εκατομμύρια άνθρωποι στις Η.Π.Α πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Η συμμέτοχη 

αυτών των ανθρώπων σε οργανωμένα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης θα 

αυξήσει την λειτουργικότητα τους, θα βελτιώσει την φυσική τους κατάσταση και θα 

αυξήσει το προσδόκιμο ζωής τους. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Καρδιακή αποκατάσταση, εκπαίδευση, καρδιαγγειακή νόσος, 

πρόληψη 
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ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ 
ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Όλγα Καρδακάρη1, Σωτηρία Γιάννου2, Ευτυχία Γιάγκου3  

1. Νοσηλεύτρια MSc, PhD (c),  Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
2. Νοσηλεύτρια MSc, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

3. Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
 

Εισαγωγή: Η καρδιακή συμμετοχή  στα Νοσήματα του Συνδετικού ιστού (CTD) 
αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά 
θανάτου και μείωσης του προσδόκιμου ζωής σε αυτόν τον πληθυσμό. 

Σκοπός:  Η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει στη διερεύνηση της παρουσίας του  
κλινικού συνδρόμου της περικαρδίτιδας στα ρευματολογικά νοσήματα, από την οπτική 
του νοσηλευτή. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για ανασκοπική μελέτη με αναζήτηση πρόσφατης ελληνικής 
και διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως: pubmed και 
Google scolar.  

Αποτελέσματα: Η περικαρδίτιδα είναι από τις  καρδιαγγειακές ανωμαλίες που 
παρατηρούνται συχνά στα CTD  και παρουσιάζει  συχνές υποτροπές. Συχνά η κλινική 
εικόνα της είναι άτυπη, που όμως υπό προϋποθέσεις, δύναται να αποτελέσει 
κατάσταση απειλητική για την ζωή. Οι τύποι περικαρδίτιδας, η συχνότητα εμφάνισης 
της ανά CTD, η υπερηχογραφική απεικόνιση της περικαρδίτιδας, οι 
ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές στην περικαρδίτιδα, οι επιπλοκές της 
περικαρδίτιδας, οι κακοί προγνωστικοί δείκτες για την  πορεία μια περικαρδίτιδας στα 
CTD, η εκτίμηση της έντασης του πόνου που βιώνει ο ασθενής, η εκπαίδευση του 
ασθενή , το monitoring για καρδιακό επιπωματισμό, η φαρμακευτική και η επεμβατική 
αντιμετώπιση της περικαρδίτιδας, αποτελούν ζητήματα στα οποία ο νοσηλευτής του 
καρδιολογικού τομέα οφείλει να έχει εξοικείωση και αναλύονται διεξοδικά στην 
ανασκόπηση.  

Συμπεράσματα: Η πολυδιάστατη προσέγγιση από τους επαγγελματίες υγείας είναι 
απαραίτητη για την διαχείριση των ασθενών με CTD. Οι καρδιακές εκδηλώσεις των 
CTD μπορεί ανά  περίπτωση, να έχουν θορυβώδη κλινική εικόνα. Η ψυχολογική 
επιβάρυνση του ασθενή, η ανάγκη για άμεση ανακούφισή του από τα συμπτώματα και 
η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του ασθενή, καθιστά καταλυτική την διαμόρφωση μιας 
άρτιας εκπαιδευμένης και συντονισμένης ιατρονοσηλευτικής ομάδας. 

Λέξεις κλειδιά: περικαρδίτιδα, CTD,  περικαρδιακή συλλογή. 
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ FALLOT ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 

 

Ελένη Βεράνη1, Κυριακή-Σπυριδούλα Αλεξανδράτου2 

 

1. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΕΘ Παίδων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, ΜΕΘ Παίδων, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 

 

Εισαγωγή: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν μια δομική ανωμαλία της καρδιάς 

ή των ενδοθωρακικών αγγείων τα οποία πραγματικά ή δυνητικά είναι λειτουργικής 

σημασίας, υπάρχει όμως ως συγγενής καρδιοπάθεια και η μετάθεση των μεγάλων 

αγγείων. Η τετραλογία του Fallot αποτελεί μια από τις πιο συχνές κυανωτικές συγγενείς 

καρδιοπάθειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνεχώς βελτιούμενες συντηρητικές ή 

με καθετηριασμό θεραπείες θα καθυστερούν ή και θα υποκαθιστούν την ανάγκη για 

χειρουργείο και οι εξελισσόμενες λιγότερο επεμβατικές τεχνικές και η χρήση 

αυτόλογων ιστών αναμένεται να βελτιστοποιήσουν τα χειρουργικά αποτελέσματα. 
 
Σκοπός: Σκοπός της ανασκοπικής εργασίας ήταν να εξετάσει την θέση της 

τετραλογίας Fallot στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Να ερευνήσει την επίπτωση 

θνησιμότητας και νοσηρότητας στα άτομα που υποφέρουν από τετραλογία Fallot σε 

σχέση με τα άτομα που υποφέρουν από άλλη συγγενή καρδιοπάθεια.  
 
Μεθοδολογία: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω συστηματικής ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας από το 2010 έως και το 2019 και οι βάσεις δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν, ήταν το PubMed, το GoogleScholar, καθώς και ιατρικά βιβλία. Τα 

κριτήρια επιλογής των μελετών που τέθηκαν, ήταν τα ακόλουθα: α) άρθρα, τα οποία 

αποτελούσαν πρωτογενείς μελέτες, ανασκοπήσεις ή μετα-αναλύσεις, β) άρθρα 

διαθέσιμα σε πλήρες κείμενο, γ) άρθρα γραμμένα στην Aγγλική ή Eλληνική γλώσσα. 
 
Αποτελέσματα: Η τετραλογία του Fallot σύμφωνα µε την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και το δείγµα των  ερευνών στο γενικό πληθυσμό απαντάται 

περισσότερο σε περιοχές της Ινδίας, της Αφρικής και της Κίνας κατά τα προηγούµενα 

έτη. Ο λόγος της εµφάνισης της τετραλογίας του Fallot στις προαναφερθείσες περιοχές 

συνίσταται στο βιοτικό επίπεδο και τον κληρονομικό παράγοντα που έπαιξαν 

σηµαντικό ρόλο στην διεξαγωγή των εκάστοτε ερευνών. Η τετραλογία του Fallot στην 

Ελλάδα και γενικά οι συγγενείς καρδιοπάθειες δεν εµφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό 

στο γενικό πληθυσμό, σύµφωνα µε την διεξαχθείσα έρευνα, σε αντίθεση µε τις άλλες 

χώρες. 
 
Συμπεράσματα: Η τετραλογία Fallot είναι µια από τις συχνότερες µορφές κυανωτικών 

συγγενών καρδιοπαθειών. Σηµαντικοί πρόοδοι έχουν γίνει στην ανίχνευση και στην 

χειρουργική αποκατάσταση της διαταραχής αυτής µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να 

επιβιώνουν µέχρι την ενηλικίωση. Η θετική έκβαση της χειρουργικής επιδιόρθωσης 

έχει φέρει ελπίδες στους ασθενείς µε αυτή την διαταραχή. 
 
Λέξεις κλειδιά: συγγενής καρδιοπάθεια, τετραλογία Fallot, ταξινόµηση, χειρουργική 

διόρθωση, νοσηλευτική διεργασία 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

Ιλιάδα Δήμου(1), Σοφία Ζαχαράκη(2) , Χρυσούλα Μούρσια(3) 

1. Νοσηλεύτρια RN, MSc, PhD© Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου 
Θεσσαλονίκης 

2. Νοσηλεύτρια RN Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου 
Θεσσαλονίκης 

3. Νοσηλεύτρια RN Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ Γ.Ν.Γ. Παπανικολάου 
Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις πάρα την πρόοδο των τελευταίων ετών 
εξακολουθούν και είναι βαρεία χειρουργεία και χρήζουν ανάγκης μετάγγισης με πολλές 
μονάδες αίματος Ένας μικρός αριθμός ασθενών κυρίως για θρησκευτικούς λόγους 
(μάρτυρες Ιεχωβά) αρνούνται τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του. Η  ιατρική και 
νοσηλευτική προσέγγιση θα πρέπει περιλαμβάνει γνώσεις νομικής και βιοηθικής 
καθώς και τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της περιεγχειρητικής αναιμίας που 
πιθανά θα προκύψει. 

Σκοπός: Να διερευνηθεί και να αξιολογηθεί η χρησιμότητα των διαθέσιμων  
πρωτόκολλων πρόληψης και αντιμετώπισης της απώλειας αίματος και της αναιμίας σε 
αρνητές μετάγγισης περιεγχειρητικά στην καρδιοχειρουργική στα Ελληνικά 
καρδιοχειρουργικά κέντρα. 

Μεθοδολογία: Αξιολογήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες αναφοράς σε διεθνείς βάσεις 
δεδομένων των τελευταίων 10 ετών  που αφορούσαν την αξιολόγηση πρωτοκόλλων 
στα Ελληνικά καρδιοχειρουργικά κέντρα. Από το πλήθος των μελετών αυτών, 
αξιοποιήθηκαν συνολικά 23 δημοσιεύσεις 

Αποτελέσματα: Από την αναδίφηση του περιεχομένου των δημοσιεύσεων προκύπτει 
πως είναι πολύ σημαντικό ο Έλληνας  ασθενής που είναι αρνητής λήψης αίματος και 
παραγώγων να είναι ενήμερος για τις συνέπειες που θα έχει η άρνηση μετάγγισης σε 
μια καρδιοχειρουργική επέμβαση ενώ θα πρέπει να δηλώσει με  σαφήνεια και 
ενυπόγραφα  τι δέχεται και τι απορρίπτει (π.χ  αυτόλογη μετάγγιση). Προκειμένου για 
την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, είναι σημαντικό ο εργαστηριακός 
προεγχειρητικός έλεγχος να περιλαμβάνει επιπλέον παραμέτρους όπως το φολικό 
οξύ, τη βιταμίνη Β12, το Σίδηρο και τη Φεριττίνη. Αν πριν το χειρουργείο (ιδανικά και 
αν είναι εφικτό-6 εβδομάδες πριν), η αιμοσφαιρίνη είναι < 13g/dl  πρέπει να 
ξεκινήσουμε θεραπεία με Σίδηρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνουμε ενδοφλέβιο 
Σίδηρο. Η χορήγηση υποδόριας ερυθροποιητίνης βοηθά.  

Συμπεράσματα: Ο σεβασμός της προσωπικότητας και των πιστεύω του ασθενή είναι 
πολύ σημαντικός παράγοντας για την οικοδόμηση της θεραπευτικής σχέσης 
θεραπευτή και ασθενή. Οφείλουμε επομένως να βρίσκουμε όλες τις ενναλακτικές 
εκείνες λύσεις που θα μπορούν να μας κατευθύνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια στην 
αντιμετώπιση ασθενών που αρνούνται κάποιες θεραπείες ή παρεμβάσεις. Η γνώση 
και εφαρμογή πρωτοκόλλων που αφορά τους αρνητές μετάγγισης που υποβάλλονται 
σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις καθιστά πιο ασφαλή την διαχείριση αυτών των 
ασθενών ενώ μας προστατεύει από νομικά και βιοηθικά προβλήματα που 
παρουσιάζονται. 

Λέξεις κλειδιά: Καρδιοχειρουργική επέμβαση, άρνηση μετάγγισης  
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥΣ 

Παύλος Κουτσουμπός1, Στυλιανή Ιωάννου2, Γεώργιος Σιδηράς3, Δημήτριος 

Πιστόλας4 

1. Νοσηλευτής MSc, Μονάδα Εμφραγμάτων, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» 
2. Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εμφραγμάτων, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» 

3. Νοσηλευτής MSc, Ph.D, Προϊστάμενος Μονάδας Εμφραγμάτων, Γ.Ν.Α «Ο 
Ευαγγελισμός» 

4. Νοσηλευτής MSc, Ph.D, Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α «Ο 
Ευαγγελισμός» 

5.  
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια πάνω από το 25% των εισαγωγών στις καρδιολογικές 
μονάδες χρήζει μηχανικό αερισμό. Η μη ελεγχόμενη χρήση της αναλγησίας και της 
καταστολής οδηγεί τόσο σε βραχυπρόθεσμες όσο και σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές 
όπως το παραλήρημα, γνωσιακές και ψυχολογικές διαταραχές. Τα δεδομένα για τη 
χρήση της αναλγησίας και της καταστολής και των επιπλοκών τους στις καρδιολογικές 
μονάδες είναι περιορισμένα. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση του μεγέθους του 
προβλήματος και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση του πόνου, 
του άγχους και του παραληρήματος σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε καρδιολογικές 
μονάδες, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των επιπλοκών που προκύπτουν από 
την μη ελεγχόμενη χρήση της καταστολής και της αναλγησίας. 

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων 15 
ετών στην αγγλική γλώσσα, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Google 
Scholar. 

Αποτελέσματα: Η καταστολή και η αναλγησία αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 
νοσηλείας στην καρδιολογική μονάδα. Η μη ελεγχόμενη χρήση των κατασταλτικών και 
αναλγητικών φαρμάκων αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου παράτασης της 
νοσηλείας, του μηχανικού αερισμού, αύξησης της νοσηρότητας και θνησιμότητας 
καθώς και αύξησης του κόστους νοσηλείας. Η μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
του παραληρήματος (delirium), το οποίο αποτελεί μια από τις βασικές επιπλοκές της 
νοσηλείας στη καρδιολογική μονάδα, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές γνωσιακές και 
ψυχολογικές διαταραχές μακροπρόθεσμα. Η περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση της 
καταστολής, η αξιολόγηση και αντιμετώπιση του πόνου με περιορισμό των οπιοειδών 
καθώς και η έγκαιρη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του παραληρήματος μπορεί να 
οδηγήσει στο περιορισμό των διαταραχών που προκύπτουν από την μη ελεγχόμενη 
χρήση των αναλγητικών και κατασταλτικών φαρμάκων στην καρδιολογική μονάδα. 

Συμπεράσματα: Η αυξημένη και μη ελεγχόμενη χρήση των αναλγητικών και 
κατασταλτικών φαρμάκων στην καρδιολογική μονάδα φαίνεται να οδηγεί σε 
σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Κρίνεται αναγκαία η 
διενέργεια πολυκεντρικών κλινικών μελετών με αντικείμενο την καταγραφή και 
αξιολόγηση της χρήσης των αναλγητικών και κατασταλτικών φαρμάκων στην 
καρδιολογική μονάδα. 

Λέξεις-κλειδιά: Αναλγησία, καταστολή , καρδιολογική μονάδα, παραλήρημα, 
επιπλοκές 
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ 

Ευάγγελος Γεωργίου1, Γεωργία Πανδρεμμένου2, Ανδρέας Νάτσιος3 

1. Νοσηλευτής, Μsc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
2. Νοσηλεύτρια,  Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
3. Νοσηλευτής,  Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

 
Εισαγωγή : Οι καπνοβιομηχανίες τα τελευταία χρόνια έχουν δεχτεί σημαντικό πλήγμα 

από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί στις περισσότερες ανεπτυγμένες 

χώρες του κόσμου και απαγορεύουν το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους.Στην 

προσπάθειά τους αυτή,προσπαθούν να διατηρήσουν τα κέρδη τους  από τη μια μεριά 

με την διάδοση του καπνίσματος στις αναπτυσσόμενες  χώρες  και από την άλλη,με 

την προώθηση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης. 

Σκοπός : Η παρουσίαση των παραγόντων κινδύνου της προώθησης του ηλεκτρονικού 

τσιγάρου  μέσα από τη σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων δημοσιευμένων 

στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων «Pubmed» και «Cinahl», οι οποίες αναφέρονταν στους παράγοντες 

κινδύνου του ηλεκτρονικού τσιγάρου. 

Αποτελέσματα: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια ηλεκτρονική συσκευή εισπνοής 

νικοτίνης ή και ουσιών που δεν περιέχουν νικοτίνη, οι οποίες ανακουφίζουν τον 

καπνιστή από τα συμπτώματα της εξάρτησης. Πρόβλημα είναι ότι κανένα ηλεκτρονικό 

τσιγάρο δεν έχει ελεγχθεί γιά την αποτελεσματικότητά του σε μεγάλες τυχαιοποιημένες 

μελέτες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές από αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές 

κατασκευάζονται σε εργοστάσια αμφιβόλου ποιότητας στην Κίνα  και διακινούνται στην 

Ευρώπη και στην Αμερική από μικρές εταιρείες, χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος 

ποιοτικός έλεγχός.Πρόσφατες δημοσιεύσεις αναφέρουν αύξηση των περιστατικών 

δηλητηρίασης από ηλεκτρονικό τσιγάρο στις ΗΠΑ. Στο περιεχόμενο υγρό της 

συσκευής υπάρχουν αρωματικές ουσίες και άλλα χημικά πρόσθετα όπως η 

προπυλενογλυκόλη. νιτροσαμίνες ακεταλδεύδη και υδράργυρος, κάποιες από τις 

οποίες μπορεί να είναι τοξικές και δυνητικά καρκινογόνες. Υπάρχουν δημοσιευμένα 

στοιχεία από τις ΗΠΑ αλλά και τη Γερμανία που δείχνουν ραγδαία αύξηση του αριθμού 

των μαθητών που  το έχουν ήδη δοκιμάσει .Υπολογίζεται ότι 2 εκατομμύρια μαθητές 

σε όλον τον κόσμο μέχρι και το 2012 είχαν  κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. 

Συμπεράσματα: Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από 

καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το τσιγάρο. Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να 

λάβει άμεσα μέτρα  για τον περιορισμό της διάθεσης και της εμπορίας του. 

Λέξεις – Κλειδιά: Ηλεκτρονικό τσιγάρο, κάπνισμα, ηλεκτρονική συσκευή εισπνοής 

νικοτίνης. 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜOBITZ Ι ΚΑΙ ΙΙ 

Ευάγγελος Γεωργίου1, Σωτηρία Τσινούδη2,  Αγορίτσα Κυρίτση2, Ελένη Κιτσιούλη2 

1.      Νοσηλευτής, Μsc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

2.      Νοσηλεύτρια,  Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

 

Εισαγωγή: Η καρδιακή συχνότητα εξαρτάται από το σύστημα φλεβοκόμβου. Το 
ερέθισμα μέσω του ερεθισματαγωγού συστήματος κατευθύνεται προς τις κοιλίες. Εάν 
παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο σημείο του ερεθισματαγωγού συστήματος τότε 
προκαλείται μείωση ή διακοπή της αγωγής με αποτέλεσμα τον κολποκοιλιακό 
αποκλεισμό. 
 
Σκοπός: Η αναφορά των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης 
κολποκοιλιακού αποκλεισμού  Μobitz Ι και ΙΙ  
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed» και «Cinahl», οι οποίες αναφέρονταν στον  
κολποκοιλιακό αποκλεισμό Μobitz Ι και ΙΙ. 
 
Αποτελέσματα: Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός χαρακτηρίζεται από διαταραχή, 
καθυστέρηση ή διακοπή του κολπικού παλμού μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου στις 
κοιλίες. Υπάρχουν δύο παραλλαγές: ο Mobitz I (Wenckebach) και ο Mobitz II. Στον 
Mobitz I, τα διαστήματα PR προοδευτικά επιμηκύνονται, μέχρι να χαθεί ένα σύμπλεγμα 
QRS. Λόγω των συστολών που χάνονται, τα συμπλέγματα QRS φαίνεται ότι 
συναθροίζονται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Στον Mobitz II, τα διαστήματα PR έχουν 
σταθερή διάρκεια, αλλά τα συμπλέγματα QRS χάνονται περιοδικά, συνήθως κάθε 
δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη συστολή. Η βλάβη συνήθως είναι στον κολποκοιλιακό κόμβο 
ή δεμάτιο του His. Ο 1ου βαθμού ΚΚΑ Mobitz I δεν αποτελεί σοβαρού βαθμού 
αποκλεισμός εκτός σπανίων περιπτώσεων που μπορεί να εμφανίζει αιμοδυναμική 
αστάθεια ο ασθενής. Ο 2ου βαθμού ΚΚΑ Mobitz II  συνήθως οφείλεται σε αποτυχία 
της αγωγής στο επίπεδο του συστήματος His-Purkinje. Ενώ ο  Mobitz Ι  συνήθως 
οφείλεται σε μια λειτουργική καταστολή της κολποκοιλιακής αγωγής (π.χ. φάρμακα, 
αναστρέψιμη ισχαιμία), ο Mobitz II είναι πιο πιθανό να οφείλεται σε δομικές βλάβες στο 
σύστημα αγωγιμότητας  (π.χ. έμφραγμα, ίνωση, νέκρωση). Μπορεί να μην υπάρχει 
πρότυπο στον αποκλεισμό αγωγιμότητας, ή εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει μια 
σταθερή σχέση μεταξύ των κυμάτων Ρ και των συμπλεγμάτων  QRS, π.χ. 2: 1 μπλοκ, 
3: 1 μπλοκ.  Ο ΚΚΑ Mobitz II μπορεί να συνδέεται με αιμοδυναμική βλάβη, σοβαρή 
βραδυκαρδία και εξέλιξη σε 3ου βαθμού ΚΚΑ. Εξουσιοδοτεί την άμεση εισαγωγή για 
παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 
προσωρινής βηματοδότησης και, τελικά, την εισαγωγή ενός μόνιμου βηματοδότη. 
 
Συμπεράσματα : Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός όταν είναι 2ου βαθμού Mobitz II  
τότε. είναι φρόνιμο να εμφυτεύεται μόνιμος βηματοδότης. 
 
Λέξεις – Κλειδιά : Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, δεμάτιο του His, Μobitz Ι, Μobitz ΙΙ.  
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ 

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 

 

Ευάγγελος Γεωργίου1, Αικατερίνη Παληογιάννη 2, Μαντζαφλάρα Φανή 3 , Kοτσής 

Απόστολος 4 

1. Νοσηλευτής, ΜSc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
2. Νοσηλεύτρια ,  ΜSc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
3. Νοσηλεύτρια , ΜSc ,Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

4. Νοσηλευτής, ΜSc, Πανεπιστημιακό Νομαρχειακό Νοσοκομείο Λάρισας 
 

Εισαγωγή: Η στεφανιαία νόσος είναι η πάθηση των αρτηριών της καρδιάς και 
αποτελεί την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε άνδρες και γυναίκες στο 
δυτικό ημισφαίριο. Η τελική διαγνωστική εξέταση για την επιβεβαίωση ή όχι της 
διάγνωσης είναι η στεφανιογραφία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η αντιμετώπιση της 
νόσου περιλαμβάνει περαιτέρω επεμβατικές τεχνικές (αγγειοπλαστική – τοποθέτηση 
stent), εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου επιλογής κερκιδικής 
προσπέλασης για Διαγνωστική ή Επεμβατική Στεφανιογραφία μέσα από τη σύγχρονη 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων κατά την 
τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  Pubmed και Cinahl, που 
αναφέρονταν στην κερκιδική προσπέλαση για Διαγνωστική ή Επεμβατική 
Στεφανιογραφία. 
 
Αποτελέσματα: Η παρακέντηση στο πόδι (μηριαία αρτηρία) αποτελεί την πιο συχνή 

τεχνική για τη δημιουργία διόδου στο κυκλοφορικό σύστημα και την είσοδο των 
καθετήρων ως την καρδιά με στόχο την απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών. Παρά 
το γεγονός ότι η κερκιδική αρτηρία είναι σημαντικά μικρότερη σε διάμετρο από τη 
μηριαία αρτηρία, η διάμετρός της είναι αρκετή, για να επιτρέψει τους περισσότερους 
καθετήρες να περάσουν από μέσα της μέχρι τις στεφανιαίες αρτηρίες. Οι περισσότεροι 
περιορισμοί που έχουν σχέση με την προσπέλαση από τη μηριαία αρτηρία δεν 
υφίστανται στην κερκιδική προσπέλαση. Η κερκιδική αρτηρία δεν είναι κοντά με κανένα 
μεγάλο νεύρο. Έτσι η πιθανότητα να τραυματιστεί κάποιο νεύρο κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης είναι μηδενική. Η κερκιδική προσπέλαση δεν έχει κίνδυνο αιμορραγίας. 
Έτσι, οι ασθενείς δεν χρειάζονται την επώδυνη πίεση της μηριαίας αρτηρίας μετά το 
τέλος της εξέτασης ή και να είναι ξαπλωμένοι για αρκετές ώρες ούτως ώστε να 
αποφύγουν τυχόν αιμορραγία από τη μηριαία αρτηρία. 
 
Συμπεράσματα: Η κερκιδική προσπέλαση, που προσφέρει μία ελάχιστη επεμβατική 
στεφανιογραφία, απαιτεί εξειδίκευση από μέρους του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 
και μεγαλύτερη ικανότητα. Τα πλεονεκτήματά της όμως είναι τέτοια που θα την 
καταστήσουν κύρια προσπέλαση για διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις στα 
στεφανιαία αγγεία στα επόμενα χρόνια.  
 
Λέξεις – Κλειδιά: Στεφανιαία νόσος, Στεφανιογραφία, Κερκιδική Προσπέλαση 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΔΥΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ -  ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ευάγγελος Γεωργίου 1, Κατερίνα Καζάνα 2, Πάσχου Δήμητρα 3 ,Παπατζέλου 

Ευαγγελία 4 

1. Νοσηλευτής ΜSc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
2. Νοσηλεύτρια ΜSc,, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

3. Νοσηλεύτρια , Πανεπιστημιακό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λάρισας 
4. Νοσηλεύτρια , Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

 

Εισαγωγή: Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση ή θεραπεία καρδιακού 

επανασυγχρονισμού είναι μία αποδεδειγμένα αποτελεσματική θεραπεία στην 

αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Στην υγιή καρδιά 

οι κοιλίες συστέλλονται ταυτόχρονα και σε συγχρονισμό με τους κόλπους. Σε αρκετούς 

όμως ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, δημιουργούνται προβλήματα 

από καθυστερημένη διέγερση της αριστερής κοιλίας σε σχέση με τη δεξιά κοιλία. 

Επιπλέον, τα διάφορα τμήματα της αριστερής κοιλίας δεν συσπώνται ταυτόχρονα. 

Αυτό καλείται καρδιακός δυσυγχρονισμός.  

Σκοπός: Η διερεύνηση της θεραπείας του καρδιακού δυσυγχρονισμού με την 

αμφικοιλιακή βηματοδότηση μέσα από τη σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων κατά την 

τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  Pubmed και Cinahl , που 

αναφέρονταν στην Αμφικοιλιακή βηματοδότηση στη καρδιακή ανεπάρκεια . 

Αποτελέσματα: Με την αμφικοιλιακή βηματοδότηση προσπαθούμε να 

αποκαταστήσουμε τον χαμένο συγχρονισμό της καρδιάς. Στα συστήματα καρδιακού 

επανασυγχρονισμού εκτός από τα δύο ηλεκτρόδια στο δεξιό κόλπο και στη δεξιά 

κοιλία, που μπαίνουν και σε έναν απλό βηματοδότη ή απινιδωτή, εμφυτεύεται και ένα 

τρίτο ηλεκτρόδιο (ηλεκτρόδιο αριστερής κοιλίας) που εισάγεται  μέσω του φλεβικού 

συστήματος του στεφανιαίου κόλπου για να βηματοδοτεί την εξωτερική πλευρά της 

αριστερής κοιλίας. Όταν το ηλεκτρόδιο της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας δίνουν 

ταυτόχρονα το ηλεκτρικό ερέθισμα (αμφικοιλιακή βηματοδότηση) διορθώνεται ο 

συγχρονισμός που αφορά τις κοιλιές της καρδιάς. Επίσης, όταν μέσω του συστήματος 

συγχρονίζεται η συστολή των κόλπων με αυτή των κοιλιών επιτυγχάνεται και ο 

κολποκοιλιακός συγχρονισμός. Αμφικοιλιακά συστήματα μπορεί να έχουμε 

χρησιμοποιώντας μόνο βηματοδότη (αμφικοιλιακός βηματοδότης) ή συνδυάζοντας και 

απινιδωτή (αμφικοιλιακός απινιδωτής). Στη δεύτερη περίπτωση, εκτός από τις 

ευεργετικές επιδράσεις του καλύτερου συγχρονισμού, έχουμε και τη δυνατότητα 

άμεσης παρέμβασης και θεραπείας, εάν συμβεί κάποιο επικίνδυνο επεισόδιο 

αρρυθμίας.  

Συμπεράσματα: Ο καρδιακός επανασυγχρονισμός που επιτυγχάνεται από τον ειδικό 

βηματοδότη, βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία, μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο, 

βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και μειώνει τους θανάτους από 

προοδευτική καρδιακή ανεπάρκεια.  

Λέξεις– Κλειδιά: Καρδιακή ανεπάρκεια, Αμφικοιλιακή βηματοδότηση,Καρδιακός  

επανασυγχρονισμός  
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ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ- AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΚΑΤΑΛΥΣΗ, 
ΑBLATION. 

Ευάγγελος Γεωργίου1, Χρύσα Χουλιάρα 2, Αγλαΐα Κουμπούρα3 , Σκλάβου 

Μελαχροινή3 

1.    Νοσηλευτής Μsc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

2.    Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

3.    Νοσηλεύτρια Μsc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
 

Εισαγωγή: Φυσιολογικά οι παλμοί της καρδιάς προέρχονται από τον φλεβόκομβο ο 
οποίος βηματοδοτεί την καρδιά με 50-100 παλμούς ανά λεπτό.Εάν από κάποια αιτία 
την βηματοδότηση την αναλάβουν αλλά κέντρα εκτός του φλεβόκομβου, τα οποία 
βρίσκονται στο επίπεδο των κόλπων εμφανίζεται αρρυθμία που ονομάζεται 
παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης 
παροξυσμικής υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας μέσα από τη σύγχρονη ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων κατά την 
τελευταία πενταετία , στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  Pubmed και Cinahl , που 
αναφέρονταν στην παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. 
 
Αποτελέσματα: Εμφανίζεται σε φυσιολογικές όσο και σε πάσχουσες καρδιές.Η 
αυτοματική κολπική ταχυκαρδία εμφανίζεται σε οργανική καρδιοπάθεια, ενώ οι 
ταχυκαρδίες από επανείσοδο σε άτομα χωρίς οργανική καρδιακή πάθηση. 
Χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη, διαρκεί λεπτά, ώρες, η ημέρες και αιφνίδια 
σταματάει. Η Καρδιά πάλλεται με μεγάλη συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 150-250 
σφίξεις ανά λεπτό.Εάν εμφανίζεται σε έδαφος οργανικής καρδιοπάθειας μπορεί να 
προκαλέσει δύσπνοια η υπόταση. Όταν ο πάσχων έχει την ταχυκαρδία πρέπει να 
γίνεται πάντα προσπάθεια διακοπής της  α) με διάφορους χειρισμούς που διεγείρουν 
το παρασυμπαθητικό σύστημα όπως δοκιμασία Valsava, η μάλαξη των καρωτίδων. β) 
με φάρμακα όπως αδενοσίνη, βεραπαμίλη η διλτιαζεμη. γ) εάν τα ανωτέρω αποτύχουν 
η ταχυκαρδία ανατάσσεται με απινίδωση. Εάν αποτύχουν μπορεί να επιχειρηθεί 
καθετηριασμός για ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, εύρεση της παθολογικής εστίας που 
προκαλεί την ταχυκαρδία και καταστροφή της με υψίσυχνο ρεύμα. (Κατάλυση, 
ablation)  
 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς έχουν γενικά καλή πρόγνωση εάν δεν υπάρχουν 
σημαντικές υποκείμενες συνοσηρότητες. Σε υποτροπιάζουσα επίμονη υπερκοιλιακή 
ταχυκαρδία με μηχανισμό επανεισόδου γίνεται κατάλυση-καυτηριασμός (ablation) του 
υπεύθυνου δεματίου με ειδικό ηλεκτρόδιο-καθετήρα από το οποίο χορηγούνται 
ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας. Η θεραπευτική αυτή επέμβαση είναι δημοφιλής με 
επιτυχία μεγαλύτερη του 90%. Οι παρενέργειες είναι σπάνιες. 
 
Λέξεις – Κλειδιά : Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, Κατάλυση, Αblation. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA KAI ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ 

Ευάγγελος Γεωργίου1, Χρυσούλα Bαρούμα 2, Άννα Κτούκα 2, Λαμπρινή 

Μπουρδούβαλη 

1. Νοσηλευτής, Μsc, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
2. Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

 

Εισαγωγή: Η απουσία καρδιακών δομικών διαταραχών και η ύπαρξη 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος ειδικής μορφολογίας χαρακτηρίζουν το σύνδρομο 
Brugada. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου του σύνδρομου 
Brugada. μέσα από τη σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Πρόκειται για ηλεκτροκαρδιογραφικό σύνδρομο, το 
οποίο με βάση τις παρατηρούμενες μεταβολές ταξινομείται σε τρεις τύπους.Η 
συχνότητα του συνδρόμου στον γενικό πληθυσμό ποικίλλει . Υπολογίζεται σε ποσοστό 
0,05% στην Ευρώπη και 0,4% στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας με σαφή υπεροχή 
της εμφάνισής του στους άνδρες έναντι των γυναικών .Το σύνδρομο, εκτός από τις 
περιπτώσεις της σποραδικής του εμφάνισης, χαρακτηρίζεται οικογενής πάθηση, η 
οποία μεταβιβάζεται κληρονομικά κατά τον επικρατούντα αυτοσωματικό χαρακτήρα. 
Οι αρρυθμίες είναι συχνές στα άτομα που εμφανίζουν το σύνδρομο και παρατηρούνται 
συνήθως στην ηρεμία ή κατά τη διάρκεια του ύπνου, γεγονός που ενισχύει την άποψη 
της συμμετοχής του αυτόνομου (παρασυμπαθητικού) νευρικού συστήματος στην 
έκλυσή τους. Οι υπερκοιλιακές αρρυθμίες εμφανίζονται με τη μορφή του κολπικού 
πτερυγισμού μαρμαρυγής και κολπικής ταχυκαρδίας . Η κολπική μαρμαρυγή είναι η 
συχνότερη. Όταν εκδηλώνεται με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, δύναται να οδηγήσει 
στην εμφάνιση δυσπνοϊκών φαινομένων ή λιποθυμικών και συγκοπτικών επεισοδίων. 
Πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι η εμφάνιση της εν λόγω αρρυθμίας σε νέα άτομα, 
και μάλιστα σε εκείνα που αναφέρουν αναμνηστικό συγκοπτικών επεισοδίων, μπορεί 
να οδηγήσει στην σκέψη της πιθανής ύπαρξης  του συνδρόμου. 
 
Συμπεράσματα : Η παρουσία της κολπικής μαρμαρυγής φαίνεται ότι αποτελεί δείκτη 

κακής πρόγνωσης και συνδέεται άμεσα με την κλινική βαρύτητα του συνδρόμου. 
 
Λέξεις – Κλειδιά : Κολπική μαρμαρυγή, αρρυθμίες, σύνδρομο Brugada. 
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Ντιάνα Βαλτσάνοβα 

Νοσηλεύτρια, Msc, Γ.Ν.Αθηνών «Ιπποκράτειο» 

 

Εισαγωγή: Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί ακρογωνιαίος λίθος στη διαγνωστική 

καρδιολογία και διενεργείται από μεγάλο φάσμα επαγγελματιών υγείας ανάμεσα στους 

οποίους συγκαταλέγονται και οι νοσηλευτές. Πρόκειται για απλή και εύχρηστη 

εργαστηριακή μη επεμβατική μέθοδο απεικόνισης της ηλεκτροφυσιολογίας της 

καρδιάς που δίνει σημαντικές πληροφορίες για την φυσιολογία είτε την παθολογία της. 

Σκοπός: Η διερεύνηση της σημασίας του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στην κλινική 

πράξη και η σημασία εκπαίδευσης των νοσηλευτών αναφορικά με αυτό. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 

μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία δεκαετία στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed», οι ποίες αναφέρονται στο γνωστικό επίπεδο 

των νοσηλευτών, στο παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα και στην ανάγκη για 

εκπαίδευση. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών έδειξαν, ότι παράγοντες 

όπως το ανεπαρκές επίπεδο εκπαίδευσης των νοσηλευτών, το τμήμα εργασίας και η 

μικρή συχνότητα παρακολούθησης συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφήματος των 

ασθενών καθιστούν αναγκαία τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των 

νοσηλευτών . Η ανάγκη για εκπαίδευση υποδεικνύεται επιπλέον από την απουσία 

επιπέδου αυτοαξιολόγησης της ικανότητας αναγνώρισης του παθολογικού 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος και τη βραχυπρόθεσμη εργασιακή εμπειρία. 

Συμπεράσματα: Η αναγνώριση του παθολογικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος από 

τους νοσηλευτές είναι ελλιπής λόγω ανεπαρκούς γνωστικού επιπέδου. Το γεγονός 

αυτό καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση και εξάσκηση των νοσηλευτών στο παθολογικό 

ηλεκτροκαρδιογράφημα. 

Λέξεις- Κλειδιά: εκπαίδευση νοσηλευτών, ηλεκτροκαρδιογράφημα, αποτελέσματα 

 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Κοινοτική Νοσηλευτική 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

67 

Κοινοτική Νοσηλευτική 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ COVID-19 : ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Ευσταθία Κρανιά1, Μαρία Κουτάντου2 , Φωτεινή Αναγνώστη3 

 
1.Νοσηλεύτρια,Msc,Ειδικευόμενη Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική, 

Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής. 
2. Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, Msc, 1η ΥΠΕ, Κέντρο Υγείας Κεραμεικού 

3. Νοσηλεύτρια, Ειδικευόμενη Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική 1η 
ΥΠΕ. 

 
Εισαγωγή: Η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει δραματικά τη ζωή των ανθρώπων σε 
όλο τον κόσμο από τότε που εμφανίστηκε στη Γουχάν της Κίνας, αρχές Δεκεμβρίου 
2019. Το βάρος της ασθένειας και ο αριθμός των νεκρών είχαν πρωτοφανή αντίκτυπο 
στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και οικονομίας των χωρών. Η κοινωνική 
αποστασιοποίηση, η ανεπαρκής γνώση, οι αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με τη 
μετάδοση του, ο φόβος μόλυνσης , προκάλεσαν ένα νέο είδος κοινωνικού στίγματος, 
απέναντι σε άτομα που θεωρούνται ότι έχουν οποιαδήποτε επαφή με τη νόσο. Έχουν 
αναφερθεί παγκοσμίως περιστατικά όπου νοσούντες και οι οικογένειες αυτών, άτομα 
που ανάρρωσαν απο τη νόσο, επαγγελματίες υγείας, μετακινούμενοι πληθυσμοί 
,άτομα συγκεκριμένων εθνικοτήτων φαίνεται να στοχοποιούνται απο την μάζα και να 
περιθωριοποιούνται. Παγκόσμιοι φορείς, όπως ο Π.Ο.Υ, η Unicef και εθνικοί 
οργανισμοί, εξέδωσαν οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 
στίγματος για τον COVID-19. 

Σκοπός: Να εξεταστεί το φαινόμενο του κοινωνικού στίγματος που σχετίζεται με τη 
νόσο Covid-19, τους παράγοντες που το δημιουργούν ή το ενισχύουν, τις κοινωνικές 
ομάδες που παρουσιάζεται, τις επιπτώσεις,  αλλά και τις στρατηγικές και μεθόδους 
που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν για τον περιορισμό και την 
εξάλειψη του.  

Μεθοδολογία: Αναζητήθηκαν ανασκοπικές μελέτες σχετικής βιβλιογραφίας, στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Διενεργήθηκε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές 
επιστημονικές βάσεις δεδομένων pubmed, sciencedirect, google scholar με χρήση 
λέξεων-κλειδιά. Μετά από ανάγνωση 35 άρθρων, έγινε αξιολόγηση και επιλέχθηκαν 
28 από αυτά.  

Αποτελέσματα: Επιβεβαιώνεται πως η αναγκαστική "φυσική απόσταση και 
απομόνωση", την περίοδο της πανδημίας Covid-19, η έλλειψη επιστημονικής 
πληροφόρησης και ο φόβος για την άγνωστη νόσο, ενίσχυσαν το φαινόμενο του 
κοινωνικού στιγματισμού στις αναφερόμενες ομάδες με επιπτώσεις σε ψυχοκοινωνικό 
επίπεδο. Συμπτωματολογία όπως, εσωτερίκευση των αρνητικών δημόσιων στάσεων, 
αύξηση ενοχικών συναισθημάτων, αύξηση του άγχους, κοινωνική απομόνωση , 
αποτροπή αναζήτησης υγειονομικής περίθαλψης ή δήλωσης της νόσου, υπό το φόβο 
της κοινωνικής και επαγγελματικής στοχοποίησης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Συμπεράσματα: Η περίοδος της πανδημίας Covid-19, εκτός από επιπτώσεις στην 
υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων , παγκοσμίως, ενίσχυσε και την παρουσία 
φαινομένων κοινωνικού στίγματος και απομόνωσης ομάδων σχετιζόμενων με την 
νόσο με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία και ποιότητα 
ζωής τους.  

Λέξεις κλειδιά  Covid-19, Stigma, Κοινωνικό Στίγμα, Πανδημία 
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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Άννα-Κοραλία Σακαρετσάνου1 

1Σχολική Νοσηλεύτρια MPH 

Εισαγωγή: Ο Σχολικός Νοσηλευτής ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που είναι, 
συμμετέχει ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας που υπηρετεί και 
μπορεί να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς για την οργάνωση και την υλοποίηση 
διάφορων προγραμμάτων αγωγής υγείας.  

Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο 
του νομού Αχαΐας για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. 

Μεθοδολογία: Επιλέχθηκε περιγραφική μελέτη και η ομάδα παρέμβασης ήταν όλοι οι 
μαθητές (10 αγόρια και 2 κορίτσια) που φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο του νομού Αχαΐας 
κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Η διάρκεια του προγράμματος διήρκησε πέντε μήνες 
(δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν: 
εκπαιδευτικά video, ειδικά Applications με τη χρήση tablet, πλαστικοποιημένες εικόνες, 
βιβλία, πάζλ, μαρκαδόροι, χαρτόνια και διάφορα υλικά για δημιουργία προσομοίωσης 
των ανθρώπινων οργάνων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από προφορικές 
ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες μαθητές και με τη βοήθεια βιωματικών 
παιχνιδιών. 

Αποτελέσματα: Οι μαθητές κατάφεραν να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον 
ανθρώπινο οργανισμό, καθώς έμαθαν να διακρίνουν και να ονομάζουν τα εξωτερικά 
μέρη και τα όργανα του ανθρώπου. Συζητώντας για το κάθε ένα όργανο ξεχωριστά, 
άρχισαν να γνωρίζουν και να μιλούν για βασικές υγιεινές συνήθειες (φροντίδα δοντιών, 
υγιεινή διατροφή, άσκηση, καθαριότητα). Με τη χρήση διάφορων υλικών και τις 
προσομοιώσεις συνειδητοποίησαν στην πράξη πώς λειτουργεί το κάθε όργανο 
ξεχωριστά, καθώς και πώς οι αισθήσεις μάς βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε το 
εξωτερικό περιβάλλον. Τέλος, έμαθαν να προστατεύουν και να σέβονται το σώμα τους. 
Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 

Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα είχε διάφορους περιορισμούς, όπως έλλειψη 
συγκριτικής μελέτης και ομάδα ελέγχου. Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, όμως, 
μέσα από το μάθημα της Αγωγής Υγείας και με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και 
άλλων επαγγελματιών υγείας, μπορούν οι μαθητές να ευαισθητοποιούνται και να 
ενημερώνονται σωστά για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την υγεία. 
Αναλαμβάνοντας κάθε χρόνο ο σχολικός νοσηλευτής τέτοια προγράμματα, ενισχύει 
ακόμα περισσότερο το ρόλο του στην κοινότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: αγωγή υγείας, ανθρώπινο σώμα, νηπιαγωγείο, σχολικός νοσηλευτής 

  



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Κοινοτική Νοσηλευτική 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

69 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ LONG COVID, ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Γεωργία Γκόγκα 1, Βασιλική Ρήγα 2, Νεκταρία Τσεμπελή 3 

1.Νοσηλεύτρια, MSc, ειδικευόμενη στη Δημόσια Υγεία / Κοινοτική Νοσηλευτική,  
1η ΥΠΕ, 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 
ειδικευόμενη στη Δημόσια Υγεία / Κοινοτική Νοσηλευτική, 1η ΥΠΕ 

3. Νοσηλεύτρια, MS(c), Κ.Υ. Κεραμικού, 1η ΥΠΕ 
 

Εισαγωγή: Το «Long COVID syndrome», όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται, 
αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας για τους επαγγελματίες υγείας. Στην κατηγορία αυτή  
εντάσσονται οι ασθενείς, που αν και έχουν αναρρώσει από την οξεία φάση νόσησης 
του SARS-CοV-2 εξακολουθούν να εμφανίζουν συμπτώματα για περισσότερο από 12 
εβδομάδες από την αρχική διάγνωση. Οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται διαφορετικά 
επίπεδα στήριξης και πιθανής θεραπείας ανάλογα με την εμμένουσα 
συμπτωματολογία. 

Σκοπός: 1) Η ανάδειξη του συνδρόμου Long COVID ως μελλοντικού επιβαρυντικού 
παράγοντα στη Δημόσια Υγεία. 2) Ο ρόλος των Νοσηλευτών της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας ( Π.Φ.Υ.) στη διαχείριση του συνδρόμου. 

Μεθοδολογία: Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση, με 
αναζήτηση άρθρων και μελετών σε βάσεις δεδομένων, όπως το PubMed, Scopus, 
HEAL-LINK με βασικές αναφορές στο «Post Covid» ή «Long covid syndrome» και στο 
ρόλο της Π.Φ.Υ. Η αναζήτηση έγινε στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Βρέθηκαν 80 
άρθρα από τα οποία επιλέχθηκαν 35.  

Αποτελέσματα: Το σύνδρομο «Long COVID» φαίνεται ότι αποτελεί ένα  
πολυσυστηματικό και πιθανά χρόνιο, μετά την αποδρομή της οξείας λοίμωξης από 
SARS-CοV-2, σύνδρομο. Το ποσοστό των ασθενών με Long COVID ανέρχεται 
περίπου στο 10% των νοσούντων. Η εμφάνισή του δεν σχετίζεται με την σοβαρότητα 
των συμπτωμάτων κατά την οξεία φάση του SARS-CοV-2. Οι περισσότεροι ασθενείς 
παρουσιάζουν συνήθως θωρακικό ή και γενικευμένο άλγος, δύσπνοια, κόπωση, 
επίμονη πυρετική κίνηση, καθώς και ποικίλα ψυχιατρικά και νευρολογικά προβλήματα. 
Το 15% αυτών θα χρειαστεί να νοσηλευθεί ξανά σε διάστημα δύο μηνών. Η ηλικία , το 
φύλο και το βιοτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζουν τη σοβαρότητα της 
συμπτωματολογίας, η οποία μπορεί να εμμένει  για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
επτά μηνών. 

Συμπεράσματα: Με την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων,  θα παρατηρηθεί  και 
πιθανή, ταυτόχρονη αύξηση των ασθενών με το σύνδρομο. Οι σύγχρονες πρακτικές  
της Π.Φ.Υ απαιτούν διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας και ειδικευμένους 
νοσηλευτές Δημόσιας Υγείας  για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και θεραπειών  που 
θα  εξασφαλίζουν σε κάθε πάσχοντα ολιστική φροντίδα για τη βελτίωση της υγείας του. 
Η αναβάθμιση του νοσηλευτικού έργου στην Π.Φ.Υ. σε αυτή την δύσκολη συγκυρία 
οδηγεί στην ανάπτυξη μίας κοινωνικής μηχανής με προτεραιότητα στην προαγωγή της  
υγείας. 

Λέξεις-κλειδιά:, Long COVID syndrome, recovery, Δημόσια Υγεία, Π.Φ.Υ., 
συμπτώματα.  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.  Η 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19 

Αριστείδης Βασιλόπουλος1, Νικολέτα – Αλεξάνδρα Παντελιδάκη2, Αγγελική Ντζούρα2,  
Δήμητρα Παπαδοπούλου2, Ελένη Σιαμάγκα3, Ρούπα Ζωή4 

1. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

2. Προπτυχιακή Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

3. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

4. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 

Εισαγωγή: Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως και σήμερα σύσσωμη η παγκόσμια 
επιστημονική κοινότητα μάχεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας έναντι της νόσου 
Covid 19 και ειδικότερα για τη μείωση της θνητότητας, τον περιορισμό της 
νοσηρότητας καθώς και την πρόληψη των επιπλοκών της νόσου.  
 
Στόχος: Η διερεύνηση και καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τα 
προγράμματα  πρόληψης της νόσου Covid 19.   
 
Μεθοδολογία: Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η συγχρονική μελέτη. 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ευκολίας 544 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. 
Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ανώνυμο 
αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
με το στατιστικό πακέτο SPSS 26. 
 
Αποτελέσματα:  Σχετικά με τις γνώσεις του πληθυσμού για τη νόσο Covid 19 το 
συνολικό ποσοστό των ορθών απαντήσεων ανήλθε στο 89,1%. Στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρήθηκαν στην ερώτηση σχετικά με την ύπαρξη ή όχι ειδικής 
θεραπείας με τις γυναίκες  να  δηλώνουν ορθά (68,6%)  ότι δεν υπάρχει ειδική 
θεραπεία, σε σύγκριση με τους άνδρες (57,7%). Σχετικά με την διερεύνηση των πηγών 
πληροφόρησης για την νόσο Covid 19 το 37,1% κατανοεί μέτρια την εξέλιξη της 
πανδημίας από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης ενώ το 33,5 νιώθει ασφάλεια να 
ενημερώνονται για την πορεία της νόσου από το διαδίκτυο. Τέλος, το 5,75% δήλωσε 
ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης υποεκτιμούν τη νόσο. Σχετικά με την εμπιστοσύνη 
και αποδοχή των επιστημονικών δεδομένων το 64,5% αποδέχεται τις επιστημονικές 
ανακοινώσεις των ειδικών ενώ το 53,3% θεωρεί οι επιστημονικές μελέτες κινούνται 
προς τη σωστή κατεύθυνση για τον τερματισμό της πανδημίας. Σχετικά με την επιρροή 
του κοινωνικού περιβάλλοντος το 16,7% δήλωσε ότι ο κοινωνικός του περίγυρος 
αμφισβητεί τη σοβαρότητα της νόσου ενώ στο 29,5% θεωρεί ότι η νόσος είναι πολύ 
πιο ήπια από ότι παρουσιάζεται.  
 
Συμπεράσματα: Τα προγράμματα πρόληψης έναντι της νόσου Covid 19 
παρουσιάζονται επιτυχημένα ως προς την  ενίσχυση της γνώσης του πληθυσμού για 
τον τρόπο μετάδοσης και πρόληψης  ενώ αντίθετα φαίνεται να μην έχουν επιτύχει τα 
μέγιστα στην αποδοχή της σοβαρότητας της νόσου καθώς  μια μικρή αλλά σημαντική 
μερίδα ατόμων φαίνεται να την υποεκτιμά. Τέλος, τα προγράμματα και οι καμπάνιες 
μέσω του διαδικτύου φαίνεται να έχουν περισσότερη αποδοχή από τον πληθυσμό της 
κοινότητας.   
 
Λέξεις κλειδιά: Covid 19, γνώσεις, πληθυσμός, πρόληψη, στάσεις  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-

25 ΕΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ 

Αναστασία Παπανικολάου1, Αριστείδης Βασιλόπουλος2, Ελένη Σιαμάγκα3 

1. Προπτυχιακή Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

2. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

3. Καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή: Ο Ιός των Ανθρώπινων Θηλωμάτων εμφανίζεται και στα δυο φύλα και 
αποτελεί ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα Ο Ιός των Ανθρώπινων Θηλωμάτων 
θεωρείται ως ενοχοποιητικός παράγοντας για την εμφάνιση νεοπλασιών στα έσω και 
έξω γεννητικά όργανα της γυναίκας. Η πρόληψη αποτελεί των ακρογωνιαίο λίθο στην 
αποτροπή και διαχείριση της νόσου.  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των νέων γυναικών σχετικά με 
τον Ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων.  
 
Μεθοδολογία: Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η συγχρονική μελέτη. 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ευκολίας 100 γυναικών ηλικίας 18 έως 30 ετών. 
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με  το «ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας –Λυσιστράτη». Το αμφίπλευρο 
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε p≤0,05. Η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 26. 
 
Αποτελέσματα: Το 77,8% γνωρίζει για τον  Ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων με το 
57,1% αυτών να δηλώνει πως πηγή ενημέρωσης είναι ο γιατρός τους. Το 64,7% 
θεωρεί πως ο τρόπος μετάδοσης του ιού είναι από τον ερωτικό σύντροφο ενώ το 30% 
δηλώνει  πως πιστεύει ότι μια μόλυνση από τον ιό οδηγεί πάντα σε ανάπτυξη καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας. Το 41% πιστεύει ότι  οι γυναικολόγοι δεν είναι επαρκώς  
ενήμεροι σχετικά με τη δράση του ιού και τη σχέση του με τη δημιουργία καρκίνου στον 
τράχηλο της μήτρας. Στατιστικά σημαντική (p= 0.023), βρέθηκε  σχετικά με την  γνώση 
για τον Ιό των Ανθρώπινων Θηλωμάτων, ως προς τη  μόρφωση και την οικογενειακή 
κατάσταση των συμμετεχουσών. Συγκεκριμένα τα ποσοστά των γυναικών που 
γνώρισαν για τη δράση και τα χαρακτηριστικά του ιού ήταν σημαντικά υψηλότερα στις 
απόφοιτες  Λυκείου και Πανεπιστήμιου ενώ ελλείπεις γνώσεις παρατηρήθηκαν στις 
παντρεμένες γυναίκες. 
 
Συμπεράσματα: Η γνώση του υπό μελέτη πληθυσμού για τον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων εμφανίζεται ικανοποιητική. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης 
έναντι του ιού διαμορφώνει ο θεράπων ιατρός. Όσο μεγαλύτερο το επίπεδο μόρφωσης 
τόσο μεγαλύτερη η γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ιού. Τέλος, οι άγαμες 
γυναίκες παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες για τη συμπεριφορά και τον 
τρόπο εκδήλωσης της λοίμωξης.   
 
Λέξεις κλειδιά: Γνώσεις, ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων, στάσεις 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 ΕΤΩΝ 
 

Αριστείδης Βασιλόπουλος1, Βασιλεία Φωτοπούλου2, Ειρήνη – Γεωργία Ρίζου2, 
Βασιλική – Χρυσούλα Τσίκνα2 

 
1. Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

2. Προπτυχιακή Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,  η  σεξουαλική υγεία είναι 
μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας σε 
σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου.  Για την επίτευξη της σεξουαλικής υγείας το 
άτομο πρέπει να νιώθει ελεύθερο να εκφράζει τη σεξουαλικότητα του και να διεκδικεί 
τη σεξουαλική του συμπεριφορά χωρίς φόβο, προκαταλήψεις, διακρίσεις και βία. Η 
διατήρηση και η προαγωγή της σεξουαλικής υγείας περιλαμβάνει την σεβασμό και την 
προάσπιση των σεξουαλικών δικαιωμάτων.  
 

Σκοπός: Η  διερεύνηση των  γνώσεων των νέων  ηλικίας 18-30 ετών, απέναντι στα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η καταγραφή της στάσης των νέων ως προς 
τη διατήρηση και τη προαγωγή της σεξουαλικής υγείας.  
 
Μεθοδολογία: Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχθηκε η  συγχρονική 
μελέτη. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ευκολίας 146 ατόμων ηλικίας 18 έως 
30 ετών. Οι ερωτώμενοι αφού ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας, την 
διατήρηση της ανωνυμίας  και για την εθελοντική συμμετοχή κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Η 
ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 26. 
 
Αποτελέσματα: Η βαθμολογία στην κλίμακα των γνώσεων κυμαινόταν από 20% μέχρι 
100%, με τη μέση τιμή να είναι 71,51% (SD=14,45%). Κανείς δεν είχε μηδενική 
απάντηση ενώ 3 άτομα (2,1%) απάντησαν όλες τις ερωτήσεις σωστά. Οι γυναίκες 
προτιμούσαν περισσότερο τις μόνιμες σχέσεις, είχαν συχνότερες  ερωτικές επαφές και 
προτιμούσαν την κολπική επαφή σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με 
τους άντρες. Το 34,9% των αντρών είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στύσης ενώ το 
31,3% των γυναικών είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα οργασμού. Το 17,8% των 
συμμετεχόντων είχε νοσήσει πρόσφατα ή στο παρελθόν από κάποια σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενη λοίμωξη. Ως προς την ηλικία παρατηρήθηκε ότι τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας προτιμούσαν τις μόνιμες σχέσεις. Επίσης, οι συμμετέχοντες που 
παρακολουθούσαν αισθησιακές ταινίες ήταν μικρότερης ηλικίας, ενώ εκείνοι που 
παρακολουθούσαν με τον/την σύντροφό τους ήταν σημαντικά μεγαλύτερης ηλικίας. 
Τέλος η μέση ηλικία έναρξης της σεξουαλικής δραστηριότητας προσδιορίστηκε στα  18 
έτη (SD=2,4 έτη), ενώ ο διάμεσος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων ήταν 3. 
 
Συμπεράσματα: Από τη παρούσα μελέτη προκύπτει  μέτρια γνώση στις ερωτήσεις 
σεξουαλικής υγείας. Οι γυναίκες παρουσιάζονται σεξουαλικά περισσότερο ενεργές σε 
σχέση με τους άνδρες . Περίπου το 1/3 των ανδρών και των γυναικών έχουν εμφανίσει 
σεξουαλικά προβλήματα.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Άνδρες, γυναίκες, δραστηριότητα, νέοι, σεξουαλική υγεία 
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
Νίκη Γαλάτου1, Παναγιώτα Σαμαρά2, Μαρία Καραλή3 

 
1. Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, Γ.Ν. Άμφισσας  

2. Επισκέπτρια Υγείας , Αιμοδοσίας, MSc, Γ.Ν. Άμφισσας  
3. Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη Παθολογικής κλινικής, Γ.Ν. Άμφισσας 

 
Εισαγωγή: Η μουσικοθεραπεία είναι η σκόπιμη χρήση της μουσικής ή μουσικών 
στοιχείων, προκειμένου να επιτευχθούν θεραπευτικοί στόχοι: αποκατάσταση, στήριξη 
και παρέμβαση της ψυχικής και σωματικής υγείας. 
 
Σκοπός: Η πλήρης ανάλυση των τομέων που στοχεύει η μουσικοθεραπεία, οι οποίοι 
άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την συμπεριφορά παιδιών με προβλήματα.  
 
Μεθοδολογία: Η μελέτη στηρίχτηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων της 
τελευταίας 10ετίας, σε βάσεις δεδομένων ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.  
 
Αποτελέσματα: Η μουσικοθεραπεία στοχεύει: µε άµεσο και διασκεδαστικό τρόπο να 
φέρει το παιδί σε επαφή µε τον εαυτό του και το πρόβληµά του, να το στηρίξει για να 
εκφράσει και να μοιραστεί το πρόβληµά του µε την οµάδα «εδώ και τώρα», να το 
βοηθήσει να νιώσει καλύτερα διαπιστώνοντας ότι και άλλα παιδιά έχουν παρόµοια 
προβλήµατα, άρα δεν είναι «µόνο του», να το ενθαρρύνει να απελευθερωθεί από το 
βάρος των ενοχών του για τις παράλογες συµπεριφορές των «σηµαντικών άλλων» για 
τις οποίες δεν ευθύνεται, να µετουσιώσει (soblimate) τις εµπειρίες του και τις ψυχικές 
του εντάσεις σε µια οργανωµένη, δηµιουργική, αισιόδοξη και κοινωνικά αποδεχτή 
ενασχόληση που είναι η µουσική. Σταδιακά το παιδί ανοίγει τους συναισθηµατικούς 
του δρόµους, αποκτά αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίµηση και καλύτερη αυτοεικόνα, ενώ 
µέσα από την οµάδα αναπτύσσεται η συλλογικότητα, η ενσυναίσθηση και η 
αλληλεγγύη. 
 
Συμπεράσματα: Μέσα από τη μουσική επικοινωνία αρχίζουν να βελτιώνονται πολλές 
από τις ικανότητες των παιδιών: Μαθαίνουν να χτίζουν μια υγιή σχέση με το θεραπευτή 
και αυτό μεταφέρεται και στην κοινωνική και προσωπική ζωή τους γιατί ξέρουν πως 
πλέον μπορούν να χτίσουν υγιείς σχέσεις και μπορούν να είναι αποδεχτά άτομα και 
από άλλους μέσα στη κοινωνία. Τα παιδιά με πρόβλημα συμπεριφοράς είναι πολύ 
ικανά και μπορούν να βοηθηθούν αρκετά από τη μουσικοθεραπεία στο να αναπτύξουν 
πολλούς τομείς της ζωή τους. Οι γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
πρέπει να πάρουν βοήθεια μέσα από διάφορες θεραπείες, αλλά παράλληλα και οι ίδιοι 
να έχουν την δύναμη να δώσουν χρόνο και χώρο σε αυτές τις θεραπείες να 
λειτουργήσουν. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να αποδέχονται να πάρουν βοήθεια 
από ειδικούς και να εκπαιδεύονται στο να μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά το 
παιδί τους με πρόβλημα συμπεριφοράς.  
 
Λέξεις –κλειδιά : μουσικοθεραπεία, αυτοεκτίµηση, υγιείς σχέσεις  
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ/ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ/ΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μαρία Κακογιάννη1, Σεραφείμ Λάππας2 

1.Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών, Msc Πληροφορική και Υπολογιστική 
Βιοϊατρική, Λαμία. 

2. Σχολικός Νοσηλευτής MSc Παθολογίας ,Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δημάδη Μαρία 
Αγρίνιο   

 
Εισαγωγή: Η σχολική νοσηλευτική αναδύθηκε από την ανάγκη για εξειδικευμένη 
φροντίδα στο σχολικό περιβάλλον παιδιών που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης. Η/Ο 
σχολική/ός νοσηλεύτρια/ευτής μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά, αλλά και 
να αντιληφθεί προβλήματα υγείας πριν ακόμα εκδηλωθούν. Μια από τις αρμοδιότητες 
μιας/ενός σχολικής/ού νοσηλεύτριας/ευτή είναι η αγωγή υγείας, δηλαδή η κατάλληλη 
ενημέρωση και επιμόρφωση των ατόμων σχετικά με την υγεία και την υγιεινή. Με τις 
νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, η αγωγή υγείας γίνεται μια πιο 
εύκολη διαδικασία για την/τον σχολική/ό νοσηλεύτρια/ευτή και πολύ πιο ενδιαφέρουσα 
και αποδοτική για τις/τους μαθήτριες/ητές του σχολείου.  

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση για την αναγκαιότητα της 
σχολικής νοσηλευτικής σε όλους τους τύπους σχολείων και όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης στη χώρα μας και το κατά πόσο η πληροφορική μπορεί να συμβάλει, 
μέσω διαφόρων προγραμμάτων που διαθέτει, στο έργο των σχολικών 
νοσηλευτριών/ευτών. 

Μεθοδολογία: Το είδος της έρευνας το οποίο επιλέχθηκε στην εργασία μας είναι η 
ποιοτική έρευνα, λόγω της «ανθρωπολογικής φύσης του θέματος» που διερευνήθηκε, 
καθώς και του μικρού μεγέθους του δείγματος που θα υπήρχε στην διάθεσή μας. 
Xρησιμοποιήσαμε το εργαλείο των συνεντεύξεων, έτσι ώστε να είναι εφικτό να 
υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και πιο ποιοτικά αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι είναι απαραίτητος ο θεσμός 
των σχολικών νοσηλευτριών/ευτών στα ελληνικά σχολεία (ειδικά και γενικά σχολεία) 
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η χρήση των μέσων πληροφορικής 
(οπτικοακουστικά μέσα) συμβάλει σημαντικά στο έργο τους καθώς βοηθούν τις/τους 
μαθήτριες/ητές να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις πληροφορίες που τους 
μεταδίδονται. 

Συμπεράσματα: Μέσω της έρευνας οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα αναγκαιότητας 
των σχολικών νοσηλευτριών/ευτών. Παρ’ όλ’ αυτά, οι σχολικές/οί νοσηλεύτριες/ευτές 
αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα στον χώρο εργασία τους. Σε αυτό παίζει 
σπουδαίο ρόλο η ελλιπής ενημέρωση των εκπαιδευτικών ως προς τον συγκεκριμένο 
θεσμό. Όσον αφορά τους γονείς, ναι μεν είναι θετικοί απέναντι στις/στους σχολικές/ούς 
νοσηλεύτριες/ευτές, όμως από φόβο μήπως στιγματιστεί το παιδί τους, πολλές φορές 
αποκρύπτουν σημαντικά στοιχεία για την υγεία του. Η πληροφορική, συμβάλει 
σημαντικά στο έργο των σχολικών νοσηλευτριών/ευτών και το διαδίκτυο αποτελεί 
μεγάλη πηγή υλικού. Μέσω της αγωγής υγείας τα παιδιά αποκτούν πληροφορίες και 
ενημερώνονται σχετικά με διάφορα θέματα υγείας. 

Λέξεις κλειδιά: Πληροφορική, εκπαίδευση, σχολική/ός νοσηλεύτρια/ευτής, 
δασκάλα/ος 
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Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΣΕ ΆΤΟΜΑ 
ΗΛΙΚΙΑΣ 12-25 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Ουρανία Γεωργία Μήτση1 

1. Νοσηλεύτρια 
 

Εισαγωγή: Όπως σε κάθε θέμα που αφορά στην υγεία, έτσι και σε αυτό, η πρόληψη 

είναι καλύτερη από την αντιμετώπιση. Η πρόληψη της νόσησης από τον ιό των 

ανθρώπινων θηλωμάτων επιτυγχάνεται μέσω του εμβολιασμού κατά του ιού του HPV 

αλλά και κάποιων προληπτικών εξετάσεων. Η αποτελεσματικότητα της πρόληψης 

προϋποθέτει την ύπαρξη γνώσης καθώς και την θετική στάση καις συμπεριφορά 

έναντι του ιού.   
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της 

σύγχρονης ερευνητικής αρθρογραφίας σχετικά με την πρόληψη του ιού των 

ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) σε άτομα ηλικίας 12-25 ετών της κοινότητας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών άρθρων στις ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και στο Google Scholar με λέξεις κλειδιά: “HPV 

virus prevention” και “ prevention of the HPV virus at the ages 12-25 years”. Κριτήρια 

ένταξης των άρθρων στην ανασκόπηση ήταν οι πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες που 

αφορούσαν την πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) σε άτομα 

ηλικίας 12-25 ετών της κοινότητας, δημοσιευμένες την τελευταία δεκαετία στην αγγλική 

ή την ελληνική γλώσσα.  
 
Αποτελέσματα: Το δείγμα της παρούσας εργασίας αφορούσε την χρήση του 

εμβολιασμού που απευθύνεται και σε κορίτσια αλλά και σε αγόρια. Επιπλέον, υπήρχαν 

αναφορές που αφορούσαν τους προληπτικούς ελέγχους, όπως για παράδειγμα το 

τεστ Παπανικολάου, προκειμένου να υπάρχει έγκυρη ανίχνευση των 

προσβεβλημένων από τον HPV κυττάρων. 
 
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων 

είναι πολύ σημαντική. Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν θεμέλιο λίθο για την 

μεθόδευση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην 

πρόληψη της HPV λοίμωξης. Ο νοσηλευτής μπορεί να συμβάλει σημαντικά με τις 

επαρκείς γνώσεις και με την πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση που  

προσφέρει στην κοινότητα. Η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εμβόλια 

αλλά και γενικότερες πληροφορίες για τον προληπτικό έλεγχο. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: ιός, ηλικία , νοσηλευτής, πρόληψη, HPV 
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Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 
Ουρανία Γεωργία Μήτση1 

1. Νοσηλεύτρια 
 

Εισαγωγή:  Η υγεία, η ασθένεια αλλά και η φροντίδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά κάθε λαού. Επομένως για να υπάρχει μια σωστή 

φροντίδα θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του κάθε 

λαού και με βάση αυτά να προσφέρουν την φροντίδα στους ασθενείς. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η μελέτη της 

σύγχρονης ερευνητικής αρθρογραφίας σχετικά με την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

της κουλτούρας που έχει κάθε ασθενής και της φροντίδας που του προσφέρει ο 

νοσηλευτής. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών άρθρων στις ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus και στο Google Scholar με λέξεις κλειδιά: “the care 

of the nurse in Romani people” και “ the care of the nurse to Muslims”. Κριτήρια ένταξης 

των άρθρων στην ανασκόπηση ήταν οι πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες που 

αφορούσαν την φροντίδα που μπορεί να προσφέρει ο νοσηλευτής με βάση τα 

χαρακτηριστικά των Ρομά αλλά και των μουσουλμάνων ασθενών, Ακόμη, τα άρθρα 

έπρεπε να είναι δημοσιευμένα την τελευταία δεκαετία στην αγγλική ή την ελληνική 

γλώσσα.  
 
Αποτελέσματα: Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν άρθρα που 

αφορούσαν την ποιότητα φροντίδα, την πολυπολιτισμικότητα αλλά και την νοσηλευτική 

επάρκεια των νοσηλευτών.  
 
Συμπεράσματα:  Η ποιότητα φροντίδας υγείας είναι ένας πολυδιάστατος όρος, σαν 

νοσηλευτές θα ήταν καλό να κατανοούμε αλλά και να σεβόμαστε την διαφορετικότητα, 

αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι προσδοκίες των ασθενών να είναι ισάξιες με την 

φροντίδα που προσφέραμε. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: μουσουλμάνοι, νοσηλευτής, ποιότητα, Ρομά, υγεία. 
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Νευρολογική Νοσηλευτική 
 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ: ΜΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Έλλη Ακρίβη1, Αναστασία Μπαλντούμα2 

1. Νοσηλεύτρια,RN,MSc, Phdc, Νευρολογική κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων 

2. Νοσηλεύτρια, RN, MSc, Phd, προϊσταμένη Νευρολογικής κλινικής, ΠΓΝ 

Ιωαννίνων 

 

Εισαγωγή: Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική 

διαταραχή, που σχετίζεται με τη δυσλειτουργία ή απώλεια των ντοπαμινεργικών 

νευρώνων στον εγκέφαλο, την έλλειψη ντοπαμίνης, και το σχηματισμό παθολογικών 

σωματιδίων-πρωτεϊνών, των Lewy Bodies, στους νευρώνες. Αποτελεί μια ιδιοπαθή 

νόσο του νευρικού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από κινητικές και μη κινητικές 

εκδηλώσεις. Η νόσος έχει περιγράφει ήδη από το 1817, από τον James Parki. Έχει 

συνδεθεί με σημαντική ανικανότητα και χαμηλή ποιότητα ζωής.  
 
Σκοπός: Η ανάδειξη του ρόλου του εξειδικευμένου νοσηλευτή κατά την εξέλιξη της 

νόσου και ειδικότερα σε σχέση με τις εναλλαγές καλής κινητικότητας και κινητικών 

προβλημάτων, οι οποίες υποβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των νοσούντων. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 

μελετών δημοσιευμένων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα κατά την τελευταία 

πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Google, οι οποίες 

αναφέρονται στα στάδια της νόσου. 
 
Αποτελέσματα: Καθώς η νόσος εξελίσσεται, επηρεάζοντας αρνητικά την ικανότητα 

των ασθενών να λειτουργούν φυσιολογικά στην καθημερινή τους ζωή (διαταραχή της 

κινητικότητας, της λεκτικής επικοινωνίας, της θρέψης και  του ύπνου), ο ρόλος του 

νοσηλευτή είναι πολύπλευρος, τόσο σε ψυχολογικό - οικογενειακό επίπεδο, όσο και 

σε πρακτικό.  
 
Συμπεράσματα: Η νόσος του Parkinson επηρεάζει όλο και περισσότερα άτομα με 

αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία. Η προσέγγιση του 

ασθενούς από μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας έχει ως αποτέλεσμα να 

βοηθήσει τους πάσχοντες να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, να εργαστούν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αποφύγουν τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Ο 

νοσηλευτής παρέχει στους πάσχοντες εξειδικευμένες γνώσεις, συμβάλλοντας έτσι 

στην πρόληψη και την διαχείριση των συμπτωμάτων της νόσου.  
 
Λέξεις- κλειδιά:  Νευροεκφυλιστική νόσος, νευρικό σύστημα, νόσος Parkinson, 

νοσηλευτικές προσεγγίσεις 
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ΠΟΙOΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
 

Αναστασία Μπαλντούμα1 Έλλη Ακρίβη2, Βασιλική Κωσταδήμα3, Σοφία Μαρκούλα4, 
Αναστασία Κοσμά5 

1. Νοσηλεύτρια, RN,MSc, Phd, προϊσταμένη Νευρολογική κλινική ΠΓΝ 
Ιωαννίνων 

2. Νοσηλεύτρια, RN,MSc, Phdc, Νευρολογική κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων 
3. Ιατρός, PhD Διευθυντήρια ΕΣΥ, Νευρολογική κλινική  ΠΓΝ Ιωαννίνων 
4. Ιατρός, Επίκουρη καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

5. Νοσηλεύτρια, RN,MSc, Νευρολογική κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων 
 
Εισαγωγή. Η Πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια αυτοάνοση φλεγμονώδης και 
εκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), χαρακτηρίζεται από 
ποικιλομορφία συμπτωμάτων και επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Μια σειρά παραμέτρων έχουν διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν την αντίληψη των 
ασθενών ως προς τη ποιότητα ζωής τους. 
 
Σκοπός. Να διερευνηθεί η επίπτωση της πολλαπλής  σκλήρυνσης στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών. 
 
Μέθοδος. Πραγματοποιήσαμε μια μελέτη διατομής (cross-sectional study) σε ασθενείς 
με ΠΣ, με σκοπό να εκτιμήσουμε την ποιότητα ζωής τους. Η εκτίμηση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών (σωματική και ψυχική υγεία) αξιολογήθηκε με την κλίμακα Short 
Form Health Survey (SF-36). 
 
Αποτελέσματα. Σε δείγμα 94 ασθενών με ΠΣ οι γυναίκες αποτελούσαν το 62.2% με 
μέση ηλικία 43.0±12 έτη, η μέση διάρκεια της νόσου ήταν 9.7±6.4 με EDSS 3.9±2.0. 
Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος της  σωματικής υγείας (PCS) και ψυχικής 
υγείας (MCS) των ασθενών υπολογίστηκε σε 41.2±10.2 και 40.1±12.9 αντίστοιχα, η 
ηλικία και το φύλο σχετίζονται με χαμηλότερη ποιότητα ζωής, η ηλικία 18-24 έχει 
λιγότερο επηρεασμένη ποιότητα ζωής (με την πάροδο της ηλικίας παρατηρούνται 
χαμηλότερες τιμές). Η ποιότητα ζωής των ασθενών παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση 
με την βαρύτητα της νόσου (EDSS), τόσο η PCS (p<0.001) με συντελεστή γραμμικής 
παλινδρόμησης -0.31 (95% διάστημα εμπιστοσύνης:-0.42, -0.19), όσο και η MCS 
(p<0.001) με συντελεστή -0.34 (95% διάστημα εμπιστοσύνης:-0.42, -0.27). 
 
Συμπεράσματα. Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια πορεία και τις διαρκείς 
διακυμάνσεις της νόσου, η ανίχνευση των διαφόρων παραμέτρων έχει μεγάλη σημασία 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρονιών πασχόντων από ΠΣ. Οι ασθενείς  
πρέπει να αντιμετωπίζονται συστηματικά και με συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας, 
ώστε να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα αναφυόμενα σωματικά, 
συναισθηματικά και κοινωνικά τους προβλήματα, με σκοπό τη διατήρηση και 
προαγωγή της ποιότητας ζωής τους και τη διατήρηση της αυτοεκτίμησης και την 
αισιόδοξη αντιμετώπιση του μέλλοντος.  
 
Λέξεις κλειδιά: Πολλαπλή σκλήρυνση, ασθενείς, ποιότητα ζωής, επιβάρυνση 
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Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ 
 

Ασπασία Λούτα1, Νικόλαος Σκανδάλης2, Θεόδωρος Λούτας3 
 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD (c), ΜΕΘ, Β' Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
ΕΚΠΑ 

2. Νοσηλευτής, MSc, ΜΕΘ, Β' Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ 
3. Νοσηλευτής MSc, Phd (c), Χειρουργείο, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης 

 
Εισαγωγή: Ο πόνος είναι η δυσάρεστη και εκτός ορίων ανοχής αίσθηση, που 
συνήθως προκύπτει από ένα πολύ έντονο ή καταστροφικό σωματικό ερέθισμα. Ο 
πόνος βιώνεται υποκειμενικά καθώς επηρεάζεται από την κατάσταση του εγκεφάλου, 
μέσα στον οποίο σχηματίζεται η αίσθηση και ως προέκτασή της ο πόνος. Στην 
κεφαλαλγία και κατ επέκταση στην ημικρανία, όμως,  μιλάμε για έναν ειδικότερο πόνο 
που αναλόγως της συχνότητας, της έντασης και της χρονικής διάρκειας που 
καταλαμβάνει στη ζωή ενός ατόμου, αναπόδραστη συνέπεια είναι να επηρεάσει την 
καθημερινότητά του και σαφώς και την ψυχολογία του. Η κεφαλαλγία είναι ένας από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα του 
ανθρώπου, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, σε όλους τους τομείς της ζωής 
του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η κεφαλαλγία έχει χαρακτηριστεί ως «η δέκατη 
αναπηρία». 
 
Μεθοδολογία: Το μεθοδολογικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας βασίζεται στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τη συλλογή της βιβλιογραφίας και τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά βιβλία, πρωτότυπες μελέτες, 
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και περιλήψεις ερευνών στις περιπτώσεις που δεν 
υπήρχε πλήρης πρόσβαση στο άρθρο. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις PubMed και Google Scholar.    
 
Σκοπός: Κατά καιρούς, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την 
πρόληψη, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του πόνου. Ο σκοπός της εργασίας είναι 
να εξεταστεί η επίδραση των γνώσεων στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
προβλήματος του χρόνιου πόνου και στην προσδοκώμενη ποιότητα ζωής των ατόμων 
που υποφέρουν από αυτόν. 
 
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα : Η οικοδόμηση συστημάτων διαχείρισης του πόνου 
στην  Ελλάδα, τα οποία θα απαρτίζονται από εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό, είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη βελτίωση των εκβάσεων των 
ασθενών στην πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση τους από τον χρόνιο ή 
οξύ πόνο και αυτό διότι στην παρούσα φάση υπάρχει πρόσβαση, στις περισσότερες 
περιοχές της Ελλάδας, στην αντιμετώπιση με ανεπαρκή αποτελέσματα. Οι παραγωγοί 
υπηρεσιών υγείας και οι σχεδιαστές πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο μπορούν να παρέχουν σημαντική βοήθεια στην βελτίωση ζωής των ατόμων 
με χρόνιο και οξύ πόνο, που πάσχουν από το ευρύ φάσμα των κεφαλαλγιών. 
 
Λέξεις Κλειδιά: πονοκέφαλος, ημικρανία, συμπτώματα κεφαλαλγίας, θεραπεία 
κεφαλαλγίας 
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Νεφρολογική Νοσηλευτική 
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

Ιωάννα Φλωριά1, Ναϊρ - Τώνια Βασιλάκου2 

 
1.Νοσηλεύτρια MSc, ΜΤΝ, Ιπποκράτειο Αθηνών 

2.Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων και Δημόσιας Υγείας 
Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 
Εισαγωγή: Η Χρόνια Νεφρική Νόσος είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας 
που τις τελευταίες δεκαετίες τείνει να λάβει σημαντικές διαστάσεις με σοβαρές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η Μεσογειακή Διατροφή έχει 
αναγνωριστεί ως ένα από τα υγιεινότερα διατροφικά πρότυπα, βελτιώνοντας  την 
ποιότητα ζωής και προστατεύοντας από την εμφάνιση των μη μεταδοτικών 
νοσημάτων. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση  της 
ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και η  συσχέτισή 
της με την προσκόλλησή της στη Μεσογειακή Διατροφή. 
 
Μεθοδολογία: Στο χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2019 
ολοκληρώθηκε η επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης ασθενών με ΧΝΝ τελικού 
σταδίου (n=105) που παρακολουθούνταν τακτικά από δημόσιες μονάδες τεχνητού 
νεφρού μεγάλων Γενικών Νοσοκομείων στην περιοχή της Αττικής και από μια μεγάλη 
ιδιωτική μονάδα της Αττικής και αποτελείται από 64% άνδρες και 35.2% γυναίκες με 
μέση ηλικία τα 63,4  ±13,09 έτη.  Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε: 
ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών στοιχείων, το ερωτηματολόγιο 
MedDietScore και το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής KDQOL-
SF. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21. 
 
Αποτελέσματα:  Οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν κατά μέσο όρο (60,45%) μέτρια έως 
καλή ποιότητα ζωής και ακολουθούσαν  τη Μεσογειακή Διατροφή σε βαθμό 50%. Αυτοί 
που εμφάνιζαν υψηλότερο σκορ Μεσογειακής Διατροφής βρίσκονταν σε καλύτερη 
εργασιακή κατάσταση (p<0,05). Φαίνεται ότι η Μεσογειακή Διατροφή σχετίζεται με την 
Ποιότητα Ζωής όσον αφορά στη γνωστική λειτουργία (p<0,05), τον πόνο(p<0,05), τη 
συναισθηματική υγεία (p<0,05), τη σεξουαλική λειτουργία (p<0,01), την κοινωνική 
αλληλεπίδραση (p<0,05) και τη γενική υγεία (p<0,05). 
 
Συμπεράσματα:  Η ενθάρρυνση των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
για την υιοθέτηση  της Μεσογειακής Διατροφής, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής τους σε διάφορους τομείς. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: Αιμοκάθαρση, Διατροφικές Συνήθειες, Μεσογειακή Διατροφή, 
Ποιότητα Ζωής, Χρόνια Νοσήματα.  
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 

Σταυρούλα Βοβλιανού1, Ευαγγελία Ντουνούση2, Παναγιώτα Τσούγια3, Ευαγγελία 
Ποτόλια4, Ναυσικά Νικηφορίδου5, Φανή Παπουλίδου6 

 
1. Νοσηλεύτρια, PhD (c), MSc, Γ.Ν. Καβάλας 

2.  Επ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
3.  τ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Παίδων «Π&Α Κυριακού», Πρόεδρος 

ΕΝΕΝ 
4.  Ειδικευόμενη Ιατρός Νεφρολογίας Γ.Ν. Καβάλας 

5.  Προϊσταμένη ΜΤΝ Γ.Ν. Καβάλας 
6.  Διευθύντρια Νεφρολογικού τμήματος Γ.Ν. Καβάλας 

 
Εισαγωγή: Η εξωνεφρική κάθαρση αποτελεί μία δια βίου θεραπεία σχετιζόμενη με 
σωματικές και ψυχο-κοινωνικές προκλήσεις που επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους τους 
ασθενείς, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του. Η κατάσταση αυτή προσδιορίζεται ως 
επιβάρυνση των φροντιστών λόγω της απαιτούμενης φροντίδας. Συνεπώς, οι 
φροντιστές συχνά αισθάνονται πιεσμένοι και υπερφορτωμένοι. 
 
Σκοπός: Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις που επιφέρουν στη 
ζωή των φροντιστών οι αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών. Περαιτέρω 
πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της επιβάρυνσης των φροντιστών σύμφωνα με τις 
προσωπικές απόψεις και εμπειρίες τους, όταν φροντίζουν και υποστηρίζουν έναν 
ασθενή που υποβάλλεται σε περιτοναϊκή κάθαρση. 
 
Μεθοδολογία: Συνολικά, το δείγμα έφτασε τους 54 συμμετέχοντες (ζευγάρια, 27 
ασθενείς και 27 φροντιστές). Διεξήχθησαν δομημένες συνεντεύξεις, αλλά και 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ενώ σε άλλους δόθηκε αυτοσυμπληρούμενο 
ερωτηματολόγιο σε κλειστό φάκελο ή μέσω της Google form. Το ερωτηματολόγιο 
περιελάμβανε κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά και την κλίμακα επιβάρυνσης 
Zarit (ZBI). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με στατιστικό λογισμικό SPSS Ver. 25. 
 
Αποτελέσματα: Οι άνδρες αποτέλεσαν το 25,9% των φροντιστών, ενώ το 74,1% ήταν 
γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των κύριων φροντιστών (92,6%) ήταν σύζυγοι, 
ακολούθησαν παιδιά στο 3,7% και επίσης το άλλο 3,7% ήταν στενοί συγγενείς. Σε 
αυτήν τη μελέτη, οι φροντιστές ανέφεραν ήπια επιβάρυνση (Mdn = 29, min-max = 12-
65). Η επιβάρυνση ελέγχθηκε σε τέσσερις διαστάσεις και διαπιστώθηκε υψηλότερη 
τιμή στον παράγοντα «προσωπική ένταση» (Mdn=13, IQR=13, min-max=5-28), 
ακολούθως στον παράγοντα «ένταση του ρόλου» (Mdn=8, IQR=8, min-max=4-19), και 
«αποστέρηση σχέσεων» (Mdn=8, IQR=6, min-max=0-16) και τέλος στον παράγοντα 
«διαχείριση φροντίδας» (Mdn=3, IQR=2, min-max=1-6). Δεν εμφανίστηκε στατιστική 
σημαντικότητα (p>.05) μεταξύ της επιβάρυνσης των φροντιστών με το φύλο, την 
οικονομική κατάσταση και το επίπεδο μόρφωσής τους. 
 
Συμπεράσματα: Από όσα αναφέρθηκαν καθίσταται σαφές ότι οι ασθενείς που 
υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση προκαλούν ήπια έως μέτρια επιβάρυνση 
στους φροντιστές τους. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός της υγειονομικής περίθαλψης 
οφείλει να αναγνωρίζει και να καλύπτει τις σωματικές και ψυχικές ανάγκες των 
ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και να επικεντρώνεται στις ανάγκες των 
φροντιστών. Μια τέτοια στρατηγική προσέγγισης της φροντίδας δύναται να επηρεάσει 
θετικά την κατάσταση των ασθενών αλλά και των φροντιστών τους.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: Ασθενείς με ΧΝΝ, Επιβάρυνση, Περιτοναϊκή Κάθαρση, Φροντιστές 
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Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

 

Ευαγγελία Καραδημητρίου1, Ανδρέας Παπανδρούδης2, Δήμητρα Μαρινίδου3, 

Ευαγγελία Μεϊμέτη 4 

1. Νοσηλεύτρια 

2. Οφθαλμίατρος, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ 

3. Νοσηλεύτρια, MSc (c), ΜΒΑ, Ειδικευόμενη «Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής 

Νοσηλευτικής» ΠΕ Θεσσαλονίκης 

4. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Postdoctoral researcher, Συντονίστρια Εκπαίδευσης 

Νοσηλευτικής Ειδικότητας «Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» της 

Κεντρικής & Δυτικής  Μακεδονίας 

 
Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα άτομα με νεφρική νόσο τελικού σταδίου 
ζουν περισσότερο λόγω της εξέλιξης της αιμοκάθαρσης, αντιμετωπίζοντας ωστόσο, τις 
πολυδιάστατες συνέπειες που προκαλεί η χρόνια θεραπεία. Το γεγονός αυτό επιβάλλει 
την ανάγκη διερεύνησης της ποιότητας ζωής τους, με σκοπό την εφαρμογή της 
βέλτιστης ολιστικής θεραπείας.  

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών 
που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση. Ειδικότερα, διερευνάται η συσχέτιση των 
μεταβλητών «φύλο», «ηλικία» και «χιλιομετρική απόσταση που διανύεται για την 
αιμοκάθαρση» με την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία ερευνητική μελέτη στον πληθυσμό της οποίας 
συμπεριλήφθηκαν 250 ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση σε 
τέσσερα (4) Ελληνικά Νοσοκομεία. Για τη συλλογή στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η 
ελληνική έκδοση του εργαλείου Kidney Disease Quality of Life – Short Form (KDQOL-
SF), σε συνδυασμό με ερωτήσεις δημογραφικών και ατομικών δεδομένων. Η ανάλυση 
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) έκδοσης 24.0.  

Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 250 ασθενείς, εκ των οποίων το 
62% ήταν άνδρες και το 38% ήταν γυναίκες ενώ το συντριπτικό 80% αφορούσε 
συνταξιούχους. Η μέση ηλικία του δείγματος κυμαίνονταν στα ~63 έτη, ο μέσος όρος 
ετών αιμοκάθαρσης ήταν τα 7 έτη και η μέση απόσταση που διανύεται για την 
αιμοκάθαρση ήταν ~27 χιλιόμετρα. Οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο οι 
ασθενείς είναι ο περιορισμός των υγρών, η σεξουαλική δραστηριότητα και η εξάρτηση 
από τους γιατρούς. Οι άνδρες παρουσίασαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους σχεδόν 
τους τομείς και η μεγαλύτερη ηλικία συνδέθηκε συνολικά με χειρότερη ποιότητα ζωής. 
Οι ασθενείς που διένυαν μεγαλύτερες αποστάσεις παρουσίασαν χαμηλότερη ποιότητα 
ζωής, κυρίως στην ψυχική υγεία και την κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνεται. 

Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
κυμαίνεται γενικά σε μέτρια επίπεδα. Το γυναικείο φύλο, η προχωρημένη ηλικία και τα 
περισσότερα χιλιόμετρα συνδέονται με χαμηλότερη ποιότητα ζωής στην αιμοκάθαρση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ποιότητα ζωής, Χρόνια αιμοκάθαρση  
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 

Βασιλική Ζώη1, Νικήτας Πήλιουρας2, Ειρήνη Ζορμπά3, Δήμητρα Σιώπη1,  
Μαρία Φλεβοτόμου1, Λαμπρινή Ξωξάκου1, Δήμητρα Μπαχαράκη4 

 

1.Νοσηλεύτρια, Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ»  
2. Νοσηλευτής, Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

3. Νοσηλεύτρια (Προϊσταμένη), Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ»  
4. Νεφρολόγος (Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.), Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

 
Εισαγωγή: Η βέλτιστη διαχείριση της νέας νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-
19) αποτελεί,  προς το παρόν, έναν ανεκπλήρωτο στόχο στο γενικό πληθυσμό, 
ακόμη περισσότερο στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση (ΑΜΚ). Στοχεύσαμε στον 
εντοπισμό πιθανών προγνωστικών παραγόντων, που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ομάδες διαστρωμάτωσης κινδύνου. 

Σκοπός: Αναζήτηση προγνωστικών παραγόντων για εξέλιξη νόσου και θάνατο σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς υπό Χρόνια ΑΜΚ με COVID-19. 

Μεθοδολογία: Σε αυτήν την αναδρομική, παρατηρητική, μονοκεντρική μελέτη, 
συσχετίσαμε κλινικά, εργαστηριακά και ακτινολογικά δεδομένα με την κλινική 
έκβαση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 από 
τις 23 Απριλίου 2020 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021, όπως επιβεβαιώθηκε με 
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) σε πραγματικό χρόνο. Το αποτέλεσμα 
ορίστηκε ως "survivors" έναντι "non - survivors" και "progressors" (εκείνοι που 
απαιτούν συμπλήρωση οξυγόνου λόγω επιδείνωσης του αναπνευστικού λόγω 
πνευμονίας COVID-19) έναντι "non - progressors". 

Αποτελέσματα: 29 ασθενείς (14 άνδρες, 15 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 76 (IQR 
65-82) έτη. Επιδεινώθηκαν αναπνευστικά λόγω COVID 7 ασθενείς. Απεβίωσαν 
5/29 ασθενείς (17%), 4 γυναίκες και 1 άνδρας, διάμεσης ηλικίας 76 έτη (εύρος 70-
85). Θάνατοι  σχετιζόμενοι με COVID-19: 3/29 (10%) (2 γυναίκες και 1 άντρας) με 
εύρος ηλικίας 75-80 έτη. Οι παράμετροι που σχετίζονται με τη θνησιμότητα ήταν 
ο δείκτης ευθραυστότητας κατά την εισαγωγή, ο μέσος όρος αιμοπεταλίων, η CT 
θώρακος, το WHO severity score και στη συνέχεια η αύξηση της LDH και των d-
dimers στον ορό και η μείωση της λευκωματίνης. Δείκτες «progressors» ήταν μόνο 
η αυξανόμενη αναλογία ουδετερόφιλων και ουδετερόφιλων/λεμφοκυττάρων. 

Συμπεράσματα: Προγνωστικοί παράγοντες θανάτου από COVID είναι με 
στατιστική σημαντικότητα: το CT score κατά την εισαγωγή και η αναπνευστική 
επιδείνωση COVID κατά την νοσηλεία. Για τον θάνατο συνολικά επιπλέον ο 
δείκτης ευθραστότητας (frailty index) και η κινητική της αλβουμίνης (μείωση) το 
πρώτο 10ήμερο νοσηλείας. Σε 24 ασθενείς (υποανάλυση) με  κινητική της IL-6 το 
πρώτο 10ήμερο (άνοδος), φερριτίνη (άνοδος), NLR (άνοδος), λεμφοκύτταρα 
(μείωση) μπορεί να προβλέψουν την αναπνευστική επιδείνωση με στατιστική 
σημαντικότητα.  

Λέξεις-κλειδιά: COVID 19, αιμοκάθαρση, προγνωστικοί παράγοντες  
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ 29 ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΜΚ) ΜΕ ΝΟΣΟ CORONAVIRUS DISEASE 

2019 (COVID-19): ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ 

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Βασιλική Ζώη1, Νικήτας Πήλιουρας2, Ειρήνη Ζορμπά3, Ζωή Πολυμέρου1, Αθηνά 

Μανιάτη1, Μαρία Καρασιδέρη1, Βασίλειος Κυριακίδης2, Δήμητρα Μπαχαράκη4 

1.Νοσηλεύτρια, Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

2. Νοσηλευτής, Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

3. Νοσηλεύτρια (Προϊσταμένη), Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

4. Νεφρολόγος (Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.), Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

 

Σκοπός: Αποτύπωση της κλινικής εμπειρίας νοσηλείας ασθενών υπό Χρόνια 

Αιμοκάθαρση (ΑΜΚ) με COVID-19. 

Μεθοδολογία: Αναδρομική, μονοκεντρική μελέτη παρατήρησης. Πραγματοποιήθηκε 

συνδυαστική μελέτη κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών δεδομένων για 

ασθενείς υπό ΑΜΚ και με ενεργή λοίμωξη COVID-19, νοσηλευόμενων στο Π.Γ.Ν. 

«Αττικόν» (Μάρτιος 2020 έως Ιανουάριος 2021). Η μελέτη συνέκρινε τα αποτελέσματα 

μεταξύ των ασθενών που κατέληξαν και εκείνων που επιβίωσαν, καθώς και μεταξύ 

όσων παρουσίασαν ήπιας μορφής συμπτώματα ή είχαν βαρύτερη εικόνα. 

Αποτελέσματα: 29 ασθενείς (14 άνδρες 15 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 76 (IQR 65-

82) έτη. Διάγνωση με screening 11/18 (38%) και 18/29 (62%) με συμπτώματα: 

εμπύρετο 11/18, αναπνευστικού 6/18, διάρροια 1/18. Αρτηριακή Υπέρταση 17/29 και 

Σακχαρώδης Διαβήτης 9/29. Βάσει βαρύτητας νόσου κατά WHO οι περισσότεροι 

ασθενείς στην εισαγωγή είχαν ήπια νόσο 14/29 και μέτρια 12/29, ενώ σοβαρή μόνο 

3/29. Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν μικρό ποσοστό διηθημάτων στην αξονική 

θώρακα εισαγωγής (CT)  (0-10%) 22/29 (76%). Ειδική θεραπεία με 

plaquenil/azithromycin πήραν 15/29 ασθενείς (52%)  Απεβίωσαν 5/29 ασθενείς (17%), 

4 γυναίκες και 1 άνδρας, διάμεσης ηλικίας 76 έτη (εύρος 70-85). Θάνατοι  σχετιζόμενοι 

με COVID-19: 3/29 (10%) (2 γυναίκες και 1 άντρας) με εύρος ηλικίας 75-80 έτη. Σε 

όλους προηγήθηκε αναπνευστική επιδείνωση και έλαβαν θεραπευτικά 

dexamethasone. Οι 2 θάνατοι μη σχετιζόμενοι με COVID  ήταν 2 γυναίκες ηλικίας 70 

και 85 ετών με αιτία αρρυθμία και εισρόφηση αντιστοίχως.  

Συμπεράσματα: Σε ασθενείς υπό Χρόνια ΑΜΚ η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να 

διαδράμει στα αρχικά στάδια ασυμπτωματικά ή με ήπια συμπτώματα, ανεξάρτητα από 

ηλικία, δείκτη ευθραυστότητας (frailty index) και αριθμό συνοσηροτήτων. Η κλινική 

πορεία κυμαίνεται από ασυμπτωματική έως σοβαρή νόσο και θάνατο, σχετιζόμενος 

άμεσα με COVID ή μη.    

Λέξεις -κλειδιά: COVID 19, αιμοκάθαρση, έκβαση, κλινική εικόνα  
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ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΤΥΠΟ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

 

Βασιλική Ζώη1, Νικήτας Πήλιουρας2, Ειρήνη Ζορμπά3, Μηνάς Καραγιάννης4 

 

1.Νοσηλεύτρια, Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

2. Νοσηλευτής, Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

3. Νοσηλεύτρια (Προϊσταμένη), Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

4. Ειδικευόμενος Ιατρός Νεφρολογίας, Β’ ΠΠΚ, Π. Γ.Ν.  Αθήνας «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

 

Εισαγωγή: Το άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS) είναι μια σπάνια, 

σοβαρή, συστηματική και απειλητική για τη ζωή νόσος με δυσμενή έκβαση.  

Σκοπός: Η ανάδειξη ενός σπάνιου συνδρόμου, που προσβάλλει παιδιά και ενήλικες 

και σχετίζεται με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA).  
 
Μεθοδολογία: Άνδρας 39 ετών, με ιστορικό υπέρτασης από 10ετίας, προσήλθε στο 

τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας αναφέροντας διάρροια επί 2 

εβδομάδες, χωρίς πρόσμιξη αίματος ή βλέννης, με συνοδό αδυναμία. Ο 

εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε οξεία νεφρική βλάβη (κρεατινίνη ορού 6.4 mg/dl), 

αναιμία με (Hb 7.3 g/dl), και θρομβοπενία (PLT 60.000/μL),  ενώ στο επίχρισμα 

περιφερικού αίματος διαπιστώθηκαν σχιστοκύτταρα και χαμηλές απτοσφαιρίνες ορού. 

Η κλινική εξέταση έδειξε οίδημα στα κάτω άκρα, ενώ ο ασθενής δεν είχε νευρολογική 

συμπτωματολογία. Τέθηκε η διάγνωση της μικροαγγειοπαθητικής αιμολυτικής 

αναιμίας με οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η δραστηριότητα ADAMTS 13 ήταν πάνω από 

50%, αποκλείοντας τη διάγνωση θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας. Η 

βυθοσκόπηση ανέδειξε βλάβες υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας σταδίου III. 

Ωστόσο, παρά τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει 

στοιχεία αιμόλυσης.  
 
Αποτελέσματα: Η κλινικο-εργαστηριακή εικόνα τους ασθενούς ήταν συμβατή με 

άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίστηκε με συνεδρίες 

πλασμαφαίρεσης, με χορήγηση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος, μεταγγίσεις 

αίματος και καθημερινές συνεδρίες αιμοκάθαρσης. Επίσης χορηγήθηκε το 

μονοκλωνικό αντίσωμα Eculizumab (900mg/εβδομάδα) για τη θεραπεία του άτυπου 

αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου και χαρακτηριστικά μετά τη δεύτερη δόση, οι 

εργαστηριακές εξετάσεις της αιμόλυσης επέστρεψαν στα φυσιολογικά επίπεδα.  
 
Συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας  η οποία σημειωτέο διήρκεσε σχεδόν 

ένα μήνα, η νοσηλευτική ομάδα μας παρείχε θεραπευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

στον ασθενή αλλά και βήμα προς βήμα καθοδήγηση. Συγκεκριμένα, η νοσηλευτική 

φροντίδα προγραμματίστηκε μέσω ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος του ασθενούς, τόσο για να 

ξεκουραστεί αλλά και να παραμείνει σε επαφή με τους φίλους και την εργασία του, 

μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Επιπλέον, δεδομένη της πανδημίας COVID-19 και 

της ανοσοκαταστολής του ασθενή, το νοσηλευτικό προσωπικό τήρησε όλες τις 

απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας για να τον κρατήσει ασφαλή και να του δώσει 

κουράγιο και ελπίδα. 
 
Λέξεις -Κλειδιά: αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, Eculizumab, νοσηλευτική φροντίδα 

  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ PfizerBioNTech 

Μαρία-Λόις Ορέμο1, Αικατερίνη Μπαλάσκα2, Δημήτριος Πιστόλας3, Βασίλειος  
Βουγάς4, Ιωάννα-Μαρία Δημοπούλου 5,Στυλιανός Ορφανός 6, Αναστασία Κοτανίδου7. 

1. Νοσηλεύτρια MSc, A Χειρουργική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

2. Νοσηλεύτρια MSc, PhD A Χειρουργική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Οργάνων Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

3. Διευθυντής Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
4. Συντονιστής Διευθυντής Α Χειρουργική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης 

Οργάνων Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
5. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.- Τμήμα Ιατρικής 
6. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.- Τμήμα Ιατρικής 
7. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.- Τμήμα Ιατρικής 

Σκοπός : Η διερεύνηση της ύπαρξης  αντισωμάτων έναντι του ιού covid-19 σε 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού μετά τον πλήρη εμβολιασμό 
τους με το εμβόλιο  των Pfizer-BioNTech,  καθώς και να συσχετισθεί η ανοσολογική 
τους απάντηση με την ανοσοκατασταλτική τους αγωγή. 
 
Υλικό-Μέθοδος : Η έρευνα έγινε σε ομάδα ασθενών Ν 98 που εμβολιάσθηκαν με το 
εμβόλιο των Pfizer-BioNTech. Το δείγμα υποβλήθηκε αρχικά σε δύο εμβολιασμούς (1η 
δόση ημέρα 0 και 2η δόση 21 μέρες μετά). Πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις για 
ανίχνευση αντισωμάτων, η πρώτη μέτρηση έγινε την ημέρα του 2ου εμβολιασμού και η 
δεύτερη μέτρηση 15 ημέρες μετά την 2η δόση. Επίσης έχει σχεδιασθεί να 
πραγματοποιηθεί μία τρίτη μέτρηση πριν την χορήγηση αναμνηστικής δόσης του 
εμβολίου, η οποία είναι αναγκαία να γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες σχετικά με 
την ανοσοποίηση ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Τέλος σε ένα μικρό ποσοστό του 
δείγματος (17,3%) πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ανίχνευση κυτταρικής ανοσίας  
τρεις μήνες μετά τον εμβολιασμό τους. 
 
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 54 έτη.  Το 72,5% ήταν άνδρες 
και το 27,5% γυναίκες. Το 73,6% είχαν λάβει μόσχευμα από πτωματικό δότη και το 
26,4% από ζωντανό δότη. Όσων αφορά τους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες το 
70% λαμβάνει tacrolimus, το 14% κυκλοσπορίνη, τo 14% everolimus και ένα μικρό 
ποσοστό 2% έναν συνδυασμό tacrolimus-Certican. Σχετικά με τη λήψη 
αντιυπερπλαστικών παραγόντων το 62% λαμβάνει Cell-cept, το 30% myfortic και μόλις 
ένα 8%  δεν παίρνει αντιυπερπλαστικό παράγοντα. Τέλος 100% των ασθενών 
λαμβάνουν κορτικοστεροειδη (prezolon). Το 46,94% παίρνει ανοσοκαταστολή τα 
τελευταία 5 χρόνια  ενώ το 53,06 % είναι υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή πάνω από 5 
έτη. Όσων αφορά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι μετά την 1η δόση 
του εμβολίου των Pfizer-BioNTech μόνο το 6,1 % των ασθενών εμφάνισε ικανό αριθμό 
αντισωμάτων , ενώ αντίστοιχα μετά τη δεύτερη δόση το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 
26,5%.  
 
Συμπεράσματα: Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανοσοκατασταλτική αγωγή επηρεάζει την 

ανταπόκριση του οργανισμού στη παραγωγή αντισωμάτων, όπου στη συγκεκριμένη 

μελέτη αφορά τα αντισώματα που πρέπει να δημιουργήσει ο οργανισμός έναντι του 

ιού covid-19 μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο  των Pfizer-BioNTec
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Νομικά και Επαγγελματικά Θέματα 

Συγκριτική Ανάλυση των Ευρωπαϊκών Συνταξιοδοτικών Συστημάτων 

Στυλιανή Τσαμουδάκη1, Σωτήριος Σούλης2, Μαρία Καλογήρου3 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Εξωτερικών Ιατρείων 
&ΤΕΠΓ.Ν. Παίδων Πεντέλης 

2. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & 

Κοινωνικών Επιστημών Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων 

3. Νοσηλεύτρια, MSc, Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 

 

Εισαγωγή: Όπως είναι γνωστό  τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, οι εισφορές και οι 

παρεχόμενες συντάξεις στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφέρουν σε πολλούς 

τομείς, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα οικονομικά συστήματα και 

διαμορφώνοντας διαφορετικά πλαίσια παροχής συντάξεων. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων όπως 

διαμορφώνονται με βάση το κεφαλαιοποιητικό και διανεμητικό σύστημα, οι πηγές 

χρηματοδότησης, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, παράγοντες που οδηγούν στην 

πρόωρη συνταξιοδότηση, τα προβλήματα των συνταξιοδοτικών συστημάτων.  
 
Μεθοδολογία: Με βάση την επισκοπική μέθοδο αναλύεται το «πανόραμα» των 

ασφαλιστικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών κρατών, με καταγραφή και σύγκριση των 

όρων και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και αξιολογούνται οι διαφορές των συστημάτων ασφάλισης ανά την Ευρώπη.  
 
Αποτελέσματα: Η μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος που από τον αδύνατο 

διάλογο, οδηγήθηκε στην βίαιη μεταβολή, εξαιτίας της δημοσιονομικής προσαρμογής 

με τη καταλυτική επίδραση των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Το ελληνικό 

ασφαλιστικό είναι διανεμητικό. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν μέσω των εισφορών τους 

τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Στο διανεμητικό σύστημα όμως το ρίσκο 

αναλαμβάνει πρωτίστως η κοινωνία, όχι το άτομο. Η κοινωνία θα κληθεί να πληρώσει 

παραπάνω, καθώς οι νυν εργαζόμενοι θα πρέπει να «προσαρμοστούν» για να 

αντιμετωπιστεί ο δημογραφικός παράγοντας και η γήρανση του πληθυσμού, που είναι 

και η σημαντικότερη αιτία κρίσης των διανεμητικών συστημάτων ασφάλισης. Στο 

κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τον οικονομικό κίνδυνο αναλαμβάνει ο κάθε ασφαλισμένος 

γιατί τα χρήματά του επενδύονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, η απόδοση των 

οποίων όμως κάνει κύκλους με αυξομειώσεις.  
 
Συμπεράσματα: Τα πραγματικά οφέλη ενός βιώσιμου συστήματος ασφάλισης 

βρίσκονται κυρίως στις νέες γενιές. Εάν η κοινωνικοοικονομική κρίση τελειώσει αύριο, 

θα γίνουμε μια χώρα που γερνάει γρήγορα. Είναι ευρέως αποδεκτό́ ότι χωρίς ισχυρή́ 

δυναμική́ απασχόλησης της νέας γενιάς που συνδέετε άμεσα με την αναδιάρθρωση 

των οικονομικών πόρων στους τομείς που συνδέονται με την αειφορεία, τις 

τεχνολογικές υποδομές, και τους τρεις τομείς της οικονομικής παραγωγής, το 

συνταξιοδοτικό́ θα παραμένει δισεπίλυτο για πολλά́ χρονιά́ ακόμα.  
 
Λέξεις-κλειδιά: διανεμητικό, δημογραφικό, κεφαλαιοποιητικό, συνταξιοδοτικό.  
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ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

 
Μαρία Σταϊκούρα1, Μαρία Κουρτούμα2, Δέσποινα Δεληγιάννη3 

 
1. Ειδικευόμενη Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ-ΤΕΠ, Γ.Ν. Κομοτηνής ¨Σισμανόγλειο¨ 

2. Προϊσταμένη, ΜΕΘ, Γ.Ν. Κομοτηνής ¨Σισμανόγλειο¨ 
3. Νοσηλεύτρια, ΤΕΠ, Γ.Ν. Κομοτηνής ¨Σισμανόγλειο¨ 

 

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι τόσο διαδεδομένη η δωρεά οργάνων σε 

σχέση με την ζήτησή της. Το νοσηλευτικό προσωπικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

τόσο στο να ορίσει, όσο και στο να επεξηγήσει την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου 

στους οικείους του εκάστοτε δότη, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 

στην αύξηση της προσφοράς για την δωρεά. 

Σκοπός: Η βιβλιογραφική διερεύνηση της δωρεάς οργάνων, του εγκεφαλικού θανάτου 

και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές σε αυτόν. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση κυρίως στις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και GoogleScholar. Η αναζήτηση αφορούσε 

το χρονικό διάστημα 2011-2020. Τα κριτήρια αποκλεισμού των άρθρων ήταν η 

γλώσσα εκτός της αγγλικής και της ελληνικής. Βρέθηκαν 15 άρθρα από τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν τα 10. 

Αποτελέσματα: Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι εκείνο το οποίο κινεί τις 

διαδικασίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολίτων. Επιπλέον ένα σημαντικό 

μέρος για την εκκίνηση της δωρεάς οργάνων είναι και η κατάλληλη εκπαίδευση της 

διεπιστημονικής ομάδας. Σύμφωνα με ερευνητικές μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι 

Νοσηλευτές κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ότι αφορά τον εγκεφαλικό θάνατο, οι 

οποίες συσχετίζονται  με την πολυετή εμπειρία τους. Ακόμη, σε ότι αφορά την στάση 

για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις διαπιστώθηκε ότι επηρεάζεται από το 

φύλο των Νοσηλευτών και τη γεωγραφική τοποθεσία της Μονάδας εντατικής 

Θεραπείας. Πέραν τούτου δεν θα πρέπει να παραληφθεί και το κομμάτι της ηθικής - 

δεοντολογίας διότι η όλη διαδικασία αφορά ανθρώπινες ζωές. 

Συμπεράσματα: Η ενημέρωση και η σωστή εκπαίδευση των Νοσηλευτών είναι 

υψίστης σημασίας όσο αναφορά τον εγκεφαλικό θάνατο, ώστε ο δυνητικός δότης να 

μπορεί να πάρει μέρος στην διαδικασία. Επιπλέον θα πρέπει να ενημερωθούν οι 

πολίτες της χώρας, από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας  σχετικά με την δωρεά 

οργάνων διότι τα στατιστικά δείχνουν αυξημένη ζήτηση κι ελάχιστη προσφορά. 

Λέξεις-κλειδιά: Εγκεφαλικός θάνατος, δωρεά οργάνων, νοσηλευτές, γνώσεις, 

μεταμόσχευση 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ WORK DESIGN 
QUESTIONNAIRE- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗ 

ΔΟΚΙΜΗ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Άννα Ευθυμίου1, Αργυρούλα Καλαϊτζάκη2, Αναστάσιος Μερκούρης3, Μιχαήλ 

Ροβίθης4 

1. Σχολική Νοσηλεύτρια – Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης, MPH, PhD 
(c)ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ 

2. Επίκουρος Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, 
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ 

3. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

4. Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ 

 
Εισαγωγή: Ο σχεδιασμός της εργασίας περιγράφει πως τα επαγγέλματα, οι εργασίες 
και οι ρόλοι δομούνται, θεσπίζονται και τροποποιούνται με αντίκτυπο στα άτομα, στις 
ομάδες και στα επιχειρησιακά τους αποτελέσματα. Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών 
της εργασίας θεωρείται σημαντική επειδή τα επαγγέλματα, οι εργασίες και οι ρόλοι είναι 
περισσότερο κοινωνικά ενσωματωμένοι από ποτέ, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη 
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τους συνεργάτες και τους αποδέκτες 
υπηρεσιών. Επιπλέον,  είναι μεγίστης σημασίας οι εργαζόμενοι και η ηγεσία να 
αντιληφθούν και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία, καθώς 
αυξάνεται η δυναμική και η αβεβαιότητά της. 

 
Σκοπός: Η μετάφραση στα ελληνικά και η πολιτισμική προσαρμογή του 
ερωτηματολογίου Work Design Questionnaire (W.D.Q) με στόχο την καταγραφή των 
χαρακτηριστικών της εργασίας του Σχολικού Νοσηλευτή. 

 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μετάφραση του πρωτότυπου ξενόγλωσσου 
ερωτηματολογίου W.D.Q στα ελληνικά (forward translation). Ακολούθησε μετάφραση 
του μεταφρασμένου ελληνικού ερωτηματολογίου στη γλώσσα του πρωτότυπου 
ξενόγλωσσου ερωτηματολογίου (backwardtranslation). Κατόπιν ελέγχθηκε από την 
επιτροπή αναθεώρησης.Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη σε δείγμα 5 
Σχολικών Νοσηλευτών και πιλοτική μελέτη σε 2 φάσεις. Στην 1η φάση, 3 δίγλωσσα 
άτομασυμπλήρωσαν τόσο το αγγλικό όσο και το ελληνικό ερωτηματολόγιο σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στη 2η φάση, συμπληρώθηκε από δείγμα 40 Σχολικών 
Νοσηλευτών.Εξετάστηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης, 
πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και ολοκληρώθηκεη διαδικασία 
μετάφρασης και πολιτισμικής προσαρμογής. 

 
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε η μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή της 
ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου W.D.Q. ως εργαλείου ικανού να καταγράψει 
τα χαρακτηριστικά της εργασίας του Σχολικού Νοσηλευτή. Το ερωτηματολόγιο W.D.Q. 
παρουσίασε υψηλή εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία (Cronbach alpha 0.83), με 
έμφαση στα χαρακτηριστικά της αυτονομίας (Μέσος Όρος - Μ.Ο. 3.74/5 και τυπική 
απόκλιση- Τ.Α 1), κοινωνικής υποστήριξης (Μ.Ο. 4.12/5 και Τ.Α<0.1) και 
ανατροφοδότηση από άλλους με Μ.Ο. 3.50/5 και Τ.Α 0.5. 

 
Συμπεράσματα: Η επικείμενη συμβολή του εν λόγω ερωτηματολογίου στην 
αποτύπωση πληροφοριών, θα το καταστήσει αναγκαίο για το σχεδιασμό της εργασίας 
του Σχολικού Νοσηλευτή με απώτερο στόχο να καταλάβει τη θέση που του αρμόζει 
στην εκπαίδευση αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του.  

 
Λέξεις κλειδιά: μετάφραση, πολιτισμική προσαρμογή, χαρακτηριστικά εργασίας, 
Σχολικός Νοσηλευτής  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ iSAVElives 

Άννα Ευθυμίου1, Αναστάσιος Στεφανάκης2 , Αναστάσιος Σαμαράς3, BerndW. 
Böttiger4, Ιωάννης Γιακουμάκης5 

1. Σχολική Νοσηλεύτρια – Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης, MPH, PhD 

(c)Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

2. Επιστημονικά Υπεύθυνος iSAVElives, Επιστημονικά Υπεύθυνος 

KIDSSAVELIVES, Πρόεδρος KIDSSAVELIVES -Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές 

3. Επιστημονικά Υπεύθυνος iSAVElives, Επιστημονικά Υπεύθυνος 

KIDSSAVELIVES, ΔΣ KIDSSAVELIVES -Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές 

4 Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University 

Hospital, Medical Faculty of Cologne, Köln, Germany 

5. Ειδικός Επιχειρηματικής Ευφυΐας, MBA, «CreditSuisse» Zürich 

 
Εισαγωγή: Η αιφνίδια εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (OHCA) είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα υγείας, που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία παγκοσμίως. 

Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο, πραγματοποιείται καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

(ΚΑΡΠΑ) σε 56 θύματα/100.000 πληθυσμό που έχουν υποστεί OHCA, με μόνο το 8% 

να επιβιώνει μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο. Η έγκαιρη έναρξη ΚΑΡΠΑ και η 

έγκαιρη απινίδωση με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή – Automated 

External Defibrillator (AED) αποτελούν βασικά στοιχεία για τη βελτίωση του ποσοστού 

επιβίωσης. Ωστόσο, η χρήση των AEDs παραμένει χαμηλή, λόγω μειωμένου αριθμού 

διαθεσιμότητας, δυσκολίας στην πρόσβαση και στον εντοπισμό των AEDs, καθώς και 

στην ελλιπή ευαισθητοποίηση των παρευρισκόμενων να προβούν σε ΚΑΡΠΑ και να 

χρησιμοποιήσουν AED. Στις μέρες μας, η τεχνολογία του έξυπνου τηλεφώνου, 

προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού και ειδοποίησης των πρώτων 

ανταποκρινόμενων σε ένα κοντινό περιστατικό OHCA. Η ανάπτυξη αυτής της 

τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό εφαρμογής ΚΑΡΠΑ, να μειώσει τον 

χρόνο έναρξης της πρώτης θωρακικής συμπίεσης και χρήσης AED, βελτιώνοντας το 

ποσοστό επιβίωσης κατά την έξοδο από το νοσοκομείο.   
 

Σκοπός: Η παρουσίαση της καινοτόμου πανελλήνιας πολύγλωσσης εφαρμογής 

iSAVElives για κινητά τηλέφωνα και διαδικτυακό τόπο που ενημερώνει τους πρώτους 

ανταποκρινόμενους μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (166-112), 

γνωστοποιεί τη θέση του πλησιέστερου διαθέσιμου AED και παρέχει ηχητικές και 

οπτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού από τους  παρευρισκόμενους 

(καθοδηγούμενη ΚΑΡΠΑ – Guided CPR). 
 

Μεθοδολογία: Η εφαρμογή iSAVElives βασίστηκε στον αλγόριθμο Social media and 

smartphones apps for engaging the community, όπως αυτός παρουσιάστηκε στο 

ετήσιο συνέδριο «The Virtual Congress 2020» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Αναζωογόνησης – European Resuscitation Council (ERC).  
 

Αποτελέσματα: Η εφαρμογή iSAVElives αναμένεται να βοηθήσει στην οργάνωση των 

κοινοτήτων ανά την Ελλάδα, όπως έχουν βοηθήσει αντίστοιχα προγράμματα σε χώρες 

του εξωτερικού, επιτυγχάνοντας υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης και μείωση των 

νευρολογικών επιπλοκών, επιτρέποντας στα θύματα καρδιακής ανακοπής να έχουν 

υψηλά ποσοστά καλής ποιότητας ζωής μετά την αναζωογόνηση.  
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Συμπεράσματα: Το iSAVElives δεν είναι μόνο μια εφαρμογή, αλλά ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης, οργάνωσης και αντιμετώπισης επειγόντων 

περιστατικών από τους πρώτους ανταποκρινόμενους μέχρι την άφιξη της 

εξειδικευμένης βοήθειας.  
 

Λέξεις κλειδιά:καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αιφνίδια εξωνοσοκομειακή 

καρδιακή ανακοπή, επιβίωση, αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, εφαρμογή
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Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ 

Μαρία Κατσοχειράκη1,   Αικατερίνη Δερίλα2,  Πολυξένη Τσιοτινού3 

1. Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού, RSN, MSc(c), Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας» 

Αθήνα. 

2. Νοσηλεύτρια Ψυχικής  Υγείας, RSN, MSC, PhD(c), ΜΜΑΔΝ Γ.Ν.Α. «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ» 

3. Αναισθησιολόγος MD, MSc(c),  Μαιευτήριο  «ΡΕΑ», Αθήνα. 

 

Εισαγωγή: Ως« συγγενής στένωση της τραχείας» ορίζεται η στένωση του αυλού της 

τραχείας λόγω της παρουσίας ολοκληρωμένων χόνδρινων κρίκων και απουσίας της 

μεμβρανώδους μοίρας.  
 
Σκοπός: Είναι να αναδειχθεί το ιατρόνοσηλευτικό έργο σχετικά με την αντιμετώπιση 

της συγγενούς στένωσης της τραχείας, η οποία απαιτεί  διεπιστημονική προσέγγιση 

και την ανάμειξη εξειδικευμένης ομάδας για την καλύτερη έκβαση των ασθενών. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας  , στις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahi, Medline. 
 
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 258 άρθρα εκ των οποίων τα 12 συμφώνησαν  με τα   

κριτήρια ένταξης της ανασκόπησης . Πρόσφατα δεδομένα έδειξαν μια ποικιλία 

παρεμβάσεων που συμβάλουν στη διαχείρηση της υπογλωττιδικής στένωσης της 

τραχείας όπως:1) Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο  έχουμε  

απεικόνιση της φύσης και έκτασης της βλάβης, την πιθανή δυσκολία στην τοποθέτηση 

ενδοτραχειακού σωλήνα (ΕΤΣ), τη διαστολή της τραχείας για εξασφάλιση επαρκούς 

εύρους αεραγωγού, τη διαστολή κατά σειρά με άκαμπτα παιδιατρικά βρογχοσκόπια,  

χειρισμούς στη βλάβη και διαστολή τραχείας με προσοχή, μετατόπιση και μεγαλύτερη 

απόφραξη καθώς επίσης αιμορραγία και διασωλήνωση. 2) Διασωλήνωση σε ξύπνιο 

ασθενή με βίντεο λαρυγγοσκόπηση (VL) έχουμε έμπειρο αναισθησιολόγο 

/νοσηλευτή, τη  συνεργάσια του  ασθενή, την αγχόλυση/ καταστολή με διατήρηση της 

αναπνοής (δεξμεδετομιδίνη) και την  τοπική αναισθησία αεραγωγού. 
 
Συμπεράσματα: Το ιατρονοσηλευτικό έργο στην αντιμετώπιση της συγγενούς 

στένωση τη τραχείας αναδεικνύεται μέσα από τη σωστή σκέψη, εκτίμηση και 

εξειδικευμένη γνώση που οδηγούν στη καλύτερη έκβαση και προφύλαξη του ασθενή.  
 
Λέξεις κλειδιά: βρογχοσκόπηση, δύσκολη διασωλήνωση, στένωση της τραχείας. 
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 
Μάρθα Μασίκου1, ΕυμορφίληΧαντζαρίδου2, Ιωάννης Τσολάκογλου3  

1. Νοσηλεύτρια, Msc, Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου 
2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου 

3. Νοσηλευτής, Msc, Phd, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος 

 
Εισαγωγή: Ο πόνος, οξύς είτε χρόνιος, είναι μια πολύπλοκη, δυσάρεστη εμπειρία για 
τον ασθενή, ενώ αποτελεί συχνά αίτιο μειωμένης κοινωνικής, επαγγελματικής, αλλά 
και οικογενειακής ζωής. Οι θεραπευτικές επιλογές αφορούν ένα μεγάλο εύρος 
φαρμάκων, από ήπια αναλγητικά μέχρι οπιοειδή. Ο ΕΟΦ το 2013 προέβη σε 
επικαιροποίηση και δημοσίευση κάποιων θεραπευτικών πρωτόκολλων που αφορούν 
τον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, ο οποίος αφορά ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών 
στα ιατρεία πόνου και τα ελληνικά νοσοκομεία, ωστόσο σε ό,τι αφορά τον οξύ πόνο, 
δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο το οποίο να εξασφαλίζει κοινή γραμμή θεραπείας 
στα ελληνικά νοσοκομεία. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και της 
συμμόρφωσης νοσηλευτών, αλλά και των θεραπόντων ιατρών στα νοσοκομεία 
απέναντι στα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του πόνου. Ακόμη, 
διερευνάται αν παρουσιάζεται ένα κοινό μοτίβο επιλεγόμενης θεραπείας μεταξύ των 
θεραπόντων. 
 
Μεθοδολογία: Προοπτική μελέτη παρατήρησης καταγραφής γνώσεων και απόψεων 
νοσηλευτών. Για το σκοπό της μελέτης κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο στο 
googleforms, το οποίο και συμπληρώθηκε ανώνυμα από νοσηλευτικό προσωπικό της 
Ελλάδας μέσω διαδικτύου. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το στατιστικό 
πακέτοSPSS 17. 
 
Αποτελέσματα: Στην πλειοψηφία των απαντήσεών τους, οι Έλληνες νοσηλευτές 
παραδέχονται την έλλειψη πρωτοκόλλων διαχείρισης πόνου στις κλινικές των 
νοσοκομείων στα οποία εργάζονται, παρά το γεγονός ότι ο πόνος είναι ένα φαινόμενο 
το οποίο συναντούν καθημερινά στην εργασία τους. Μεγάλο ποσοστό των 
ερωτηθέντων παραδέχεται ότι συχνά υπάρχει δυσκολία στο διαχωρισμό του πόνου 
από την ανησυχία, ειδικά για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Ακόμη, η χρήση 
οποιονδήποτε κλιμάκων πόνου είναι αρκετά μειωμένη. 
 
Συμπεράσματα: Η διαχείριση του πόνου σε νοσοκομειακό περιβάλλον παραμένει μια 
πρόκληση ακόμη και σήμερα. Πολλοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης δε διαθέτουν 
την απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των κατάλληλων αναλγητικών σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι νοσηλευτές σήμερα διαθέτουν τόσο τη γνώση όσο και 
την εμπειρία να αποδεχτούν την πρόκληση αυτή. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: αναλγησία, αντιμετώπιση, πόνος, πρωτόκολλα, χρόνιος πόνος 
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Νοσηλευτική Αποκατάστασης 
 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΣΑΝ ΑΠΟ COVID-19: 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

 

Αικατερίνη Χατζηνικολάου1, Μαρία Λαβδανίτη2 

1.Θεολόγος-Νοσηλεύτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 

2.Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Η νόσος από τον κορονοϊό Covid-19 είναι μία μεταδοτική λοίμωξη, η οποία 

μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική, σωματική, ψυχολογική και γενικευμένη 

συστηματική δυσλειτουργία.  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της αναπνευστικής αποκατάστασης των ασθενών που 

νόσησαν από κορονοϊό και ο ρόλος του νοσηλευτή στην ομαλή αποκατάσταση και 

αποθεραπεία των ασθενών. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 

μελετών δημοσιευμένων στην αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία διετία, στις 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «PubMed» και «Google Scholar», οι οποίες 

αναφέρονται στο ζήτημα της αναπνευστικής αποκατάστασης ασθενών από τον ιό 

SARS-COV-2 και τον ρόλο των νοσηλευτών. 
 
Αποτελέσματα: Ο ιός Covid-19 επηρεάζει δραματικά το αναπνευστικό σύστημα. Σε 

σοβαρή επιδείνωση των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό κρίνεται απαραίτητος ο 

μηχανικός αερισμός και η χορήγηση οξυγόνου για τη διατήρηση της αναπνευστικής και 

πνευμονικής λειτουργίας. H πνευμονική αποκατάσταση των ενηλίκων ασθενών που 

νόσησαν από Covid-19 αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς οι νοσηλευόμενοι 

παρουσιάζουν μεγάλη μυϊκή αδυναμία και εξασθένηση της φυσικής τους απόδοσης. 

Σύμφωνα με έρευνες, μετά την διενέργεια προγράμματος πνευμονικής 

αποκατάστασης, οι ασθενείς είχαν τη δυνατότητα να σταθούν όρθιοι και να σηκωθούν 

από  καθιστή θέση. Επίσης παρουσίασαν βελτίωση στη σωματική τους δραστηριότητα 

και στο περπάτημα. Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων, ιατρών, 

φυσικοθεραπευτών και νοσηλευτών κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη της 

αναπνευστικής αποκατάστασης του ασθενούς. Ο νοσηλευτής διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο, καθώς σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής 

ομάδας, συμβάλλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό της  αποθεραπείας του ασθενούς. 

Τέλος, φροντίζει για την ορθή ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος του 

ασθενούς σχετικά με τη διαχείριση της αποκατάστασής του. 
 
Συμπεράσματα: Η δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας από τους 

επαγγελματίες υγείας, θα επιτρέψει στον ασθενή να ξεπεράσει τα αναπνευστικά 

προβλήματα που προκλήθηκαν από τον ιό και να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν 

στις καθημερινές του δραστηριότητες.   
 
Λέξεις-κλειδιά: respiratory rehabilitation, pulmonary system, Covid-19, patients, 

nursing 
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Νοσηλευτική Εκπαίδευση & Μεθοδολογία της Νοσηλευτικής 

Έρευνας 
 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ηλίας Βελισσαρίου1,2 

1.Σπουδαστής Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής 

2.Φοιτητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα 

Νοσηλευτικής 

 

Εισαγωγή: Η ιστορία της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής διακρίνεται διαχρονικά από τον 
ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της. Η εκπαίδευση των Ελλήνων αξιωματικών 
νοσηλευτών ιστορικά δομημένη δεν στάθηκε απαθής από την παγκόσμια ανάπτυξη 
της Νοσηλευτικής και από τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του 
Ελληνικού κράτους. Εντούτοις, ακολούθησε ισάξια πορεία στο διάβα της ιστορίας. 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ανάδειξη των κομβικών 
σταθμών στην Ιστορία της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής στην Ελλάδα. 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις 
ηλεκτρονικές βάσεις PubMed, Scopus και Google Scholar, καθώς επιλέχτηκαν 
επιπλέον άρθρα από τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που θεωρήθηκαν κατάλληλα με κριτήριο την χρονολογία και την εγκυρότητα 
τους. 
Αποτελέσματα: Από την Ομηρική εποχή έως και την έναρξη της Ελληνικής 
επανάστασης του 1821 οι πολλαπλές απώλειες υγείας που χαρακτήρισαν τις πρώτες 
συντονισμένες μάχες των ελληνικών άτακτων στρατιωτικών δυνάμεων, κατέστησαν 
επιτακτικό τον επαναπροσδιορισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάγκη για 
υγειονομικό έμψυχο δυναμικό οδήγησε στην δημιουργία των πρώτων οργανωμένων 
δομών συγκέντρωσης νοσηλευτικών υγειονομικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου με την 
οργάνωση του πρώτου Ελληνικού Στρατού δημιουργείται σύγκαιρα και η πρώτη 
υποτυπώδης Υγειονομική Υπηρεσία. Οι πόλεμοι και τα ιστορικά κατάλοιπα  
προσέδωσαν εμπειρία στο ελληνικό υγειονομικό σώμα, την νοσηλευτική 
τραυματολογία και συνάμα οδήγησαν στην δημιουργία στρατιωτικών νοσοκομείων. 
Αξιοσημείωτος ήταν και ο εκπαιδευτικός ρόλος που διαδραμάτισε ως οργανικό κομμάτι 
η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) καθώς το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ανέδειξε την ανάγκη στελέχωσης των Ενόπλων Δυνάμεων με μόνιμο 
στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό.  
Συμπεράσματα: Επομένως, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα και η διαχρονική  
προσφορά της Στρατιωτικής Νοσηλευτικής Επιστήμης στην φροντίδα και τα 
προγράμματα αγωγής υγείας. Οι ένστολοι Νοσηλευτές προ αμνημονεύτων χρόνων 
καλούνται  να συνδράμουν στο πεδίο των επιχειρήσεων, σε ειρηνευτικές αποστολές, 
σε προγράμματα προληπτικής Ιατρικής προς τους ακρίτες. Το άριστο και διαχρονικά 
εξελισσόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, η αφοσίωση στον πάσχοντα ασθενή και το 
αμέριστο ενδιαφέρον στον συνάνθρωπο πλέκουν κομβικά τον καμβά της πολύτιμης 
προσφοράς των ένστολων Νοσηλευτών καθιστώντας τους ικανούς να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στις ανάγκες του πληθυσμού σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και 
τριτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης. 
Λέξεις-κλειδιά: στρατιωτική νοσηλευτική, ιστορία, νοσηλευτική, εκπαίδευση 
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 

Ευφροσύνη Τσεκάλα1,2 

1. Σπουδάστρια Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής 
2. Φοιτήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα 

Νοσηλευτικής 
 

Εισαγωγή:  Διαχρονικά, οι μολυσματικές ασθένειες υπήρξαν από τις μεγαλύτερες 
απειλές για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Το ξέσπασμα του πασίγνωστου 
Coronavirus SARS-CoV-2 δείχνει ότι οι μολυσματικές ασθένειες μπορούν γρήγορα να 
φέρουν τα συστήματα υγείας στα όριά τους. Η έρευνα μόλις αρχίζει να κατανοεί τον 
πλήρη αντίκτυπο της νόσου. Αντιθέτως, οι διαστημικές υπηρεσίες και τα ερευνητικά 
τους προγράμματα που αφορούν την ανθρώπινη φυσιολογία, έχουν μακρά ιστορία 
προσπάθειας κατανόησης των επιπτώσεων της απομόνωσης στην ψυχική και 
σωματική υγεία καθώς και της απόδοσης των αστροναυτών. Επομένως, η αξία των 
αντίστοιχων διδαγμάτων τόσο από τη διαστημική πτήση, όσο και από τον COVID-19, 
παρέχει στοιχεία για τη σύγκριση  και τη διαχείριση της απομόνωσης σε ακραία 
περιβάλλοντα και στην τρέχουσα πανδημία. 
 
Σκοπός: Η ανάδειξη ομοιοτήτων μεταξύ της υγειονομικής περίθαλψης που 
χρησιμοποιείται σε διαστημικές αποστολές και εκείνης που εφαρμόζεται στη Γη, καθώς 
και ο εντοπισμός πιθανών πρακτικών που διενεργούνται στο διάστημα και οι οποίες 
θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην διαχείριση της πανδημίας Covid-19. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed» και στο διαδίκτυο γενικότερα. Συλλέχθηκαν 
πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης στα δύο 
εξεταζόμενα θέματα.  
 
Αποτελέσματα: Η ανάγκη για βιωσιμότητα, η διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων, η 
διασφάλισης της σωματικής και ψυχικής υγείας και ο κίνδυνος απώλειας της 
ανθρώπινης ζωής, είναι στοιχεία που συνυπάρχουν τόσο στις διαστημικές αποστολές 
όσο και στην παρούσα πανδημική κατάσταση. Έτσι, συστήνεται η υιοθέτηση των 
διαστημικών αντιμέτρων, όπως τα πρότυπα  ύπνου των αστροναυτών για τη 
διαχείριση της κόπωσης και της εξάντλησης, η τρισδιάστατη (3D) εκτύπωση για την 
αναπλήρωση της έλλειψης του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, η τηλεϊατρική και 
εικονική πραγματικότητα, η σωματική άσκηση και η κατάλληλη εκπαίδευση στα μέτρα 
υγιεινής, με σκοπό την προαγωγή της υγείας στο αντίστοιχο περιβάλλον. 
 
Συμπεράσματα: Οι γνώσεις που συνεχώς επικαιροποιούνται από τις διαστημικές 
αποστολές μπορούν να οδηγήσουν στην όλο και καλύτερη κατανόηση και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων στη Γη, όπως αυτής που 
καλείται η κοινωνία παγκοσμίως να υπερκεράσει σήμερα, ως συνέπεια της πανδημίας 
COVID-19. 
 
Λέξεις – Kλειδιά: Διαστημική ιατρική, πανδημία, Covid-19  
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
Ιωάννα Έλληνα1, Αικατερίνη Λαμπρινού2, Νικόλαος Μίττλετον3, Περικλής Ρόμπολας4 

Παύλος Σαράφης5 

 

1. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα 
Νοσηλευτικής 

2. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα 
Νοσηλευτικής 

3. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα 
Νοσηλευτικής 

4. Σχολικός Νοσηλευτής, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
5. Αναπληρωτής Καθηγητής, Γενικό Τμήμα Λαμίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   

 
Εισαγωγή: Η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής στο κλινικό 
μαθησιακό περιβάλλον είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Η Κλινική Άσκηση 
(ΚΑ) των φοιτητών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των νοσηλευτών ως 
μελλοντικών επαγγελματιών υγείας. Η υποστήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών στην 
κλινική εκπαίδευση μέσω της επίβλεψης είναι απαραίτητη. 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση της σημασίας της ποιοτικής επίβλεψης των προπτυχιακών 
φοιτητών Νοσηλευτικής στο κλινικό μαθησιακό περιβάλλον. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με λέξεις κλειδιά 
«κλινικό μαθησιακό περιβάλλον, κλινική επίβλεψη, κλινική εκπαίδευση, κλινικός 
εκπαιδευτής, μέντορας, κλινική άσκηση, ποιότητα» για τα έτη 2009-2019 στις διεθνείς 
βάσεις δεδομένων PubMed, Science Direct και Google Scholar.  
 
Αποτελέσματα: Η ΚΑ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, 
ενώ η ποιότητα της ΚΑ είναι αλληλένδετη με την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας. 
Βασική στόχευση της ΚΑ είναι να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τομέων επάρκειας 
στους φοιτητές, ώστε να μπορούν να είναι αξιόπιστοι, προσεκτικοί και κατάλληλοι για 
τη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο της ΚΑ αναμένεται οι φοιτητές να εφαρμόσουν 
θεωρητικές γνώσεις, να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες και να διαμορφώσουν 
στάσεις και συμπεριφορές που θα καθορίσουν την μελλοντική τους επαγγελματική 
καριέρα στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. Η έλλειψη συνοδείας των προπτυχιακών 
φοιτητών από έναν επιβλέποντα αποτελεί ένα από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την ΚΑ τους. Η επίβλεψη πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της κλινικής μάθησης των φοιτητών ώστε αυτή να πετυχαίνει 
το στόχο της, ενώ σημαντικό στοιχείο της κλινικής εκπαίδευσης είναι το σύστημα 
επίβλεψης. 
 
Συμπεράσματα: Το κλινικό μαθησιακό περιβάλλον που παρουσιάζει υψηλά επίπεδα 
εξατομικευμένης προσοχής, φαίνεται ότι μπορεί να διευκολύνει την εμπλοκή μετά την 
αποφοίτηση των φοιτητών και την εναρμόνιση με το Νοσηλευτικό επάγγελμα. Η 
ύπαρξη ικανών νοσηλευτών εκπαιδευτών ενισχύει τις θετικές εμπειρίες των φοιτητών 
και κατ’ επέκταση συντείνει στην εξοικείωση των τελευταίων με το νοσοκομειακό 
περιβάλλον. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Κλινικό μαθησιακό περιβάλλον, Νοσηλευτική, Προπτυχιακός φοιτητής.  
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
                                   Μαρία Γαμβρούλη1, Χρήστος Τριανταφύλλου2 

1. Νοσηλεύτρια,  MSICP, PgDip(ED), MSHCM, PhD (c), Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

2. Νοσηλευτής, MSCE, PhD (c), Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης 
Νοσημάτων (CLEO), Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Η προαγωγή της υγείας και η διατήρηση της ασφάλειας των ασθενών είναι 
οι κύριοι στόχοι της παρεχόμενης φροντίδας του εκάστοτε Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
Όσον αφορά το νοσηλευτικό επάγγελμα, οι φοιτητές νοσηλευτικής διενεργούν 
φαρμακευτικά λάθη κατά τη διάρκεια των κλινικών παρεμβάσεων, τα οποία μπορούν 
να αποτελέσουν δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών. 

Σκοπός: Η διερεύνηση της συχνότητας πραγματοποίησης  νοσηλευτικών 
φαρμακευτικών λαθών από τους φοιτητές νοσηλευτικής, καθώς και της συχνότητας 
εμφάνισης του εκάστοτε είδους νοσηλευτικού φαρμακευτικού λάθους. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων «PubMed» με τις λέξεις-κλειδιά: «medication error», 
«prescribing error», «drug error», «Drug Use Error», «drug mistake», «wrong drug», 
«wrong dose», «administration error», «dispensing error», «incorrect drug», «incorrect 
dose», «inappropriate prescribing», «inappropriate medication», «transcription error», 
«nursing student», «nursing trainee» και στην ελληνική ηλεκτρονική βάση IATROTEK-
online με τις λέξεις-κλειδιά: «φαρμακευτικά λάθη» και «φοιτητές νοσηλευτικής». Στη 
PubMed η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στο τίτλο των 
άρθρων. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της 
ελληνικής, να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα 
προς τον εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα. Δεν τέθηκαν χρονικοί περιορισμοί 
όσον αφορά το έτος δημοσίευσης της εργασίας. 

Αποτελέσματα: Από τις 47 μελέτες που βρέθηκαν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση 
της βιβλιογραφίας, οι 6 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Συνολικά καταγράφηκαν 1904 
νοσηλευτικά φαρμακευτικά λάθη από τους φοιτητές νοσηλευτικής. Στη μεγαλύτερη 
πλειοψηφία τους τα λάθη αφορούσαν τη χορήγηση λανθασμένης δόσης  φαρμάκου 
(330, 17%), τη παράλειψη δόσης (313, 16,4 %) και την χορήγηση του φαρμάκου σε 
λάθος χρόνο (259, 13,6%). 

Συμπεράσματα: Η συχνότητα διενέργειας νοσηλευτικών φαρμακευτικών λαθών από 
τους φοιτητές νοσηλευτικής είναι υψηλή. Η ασφαλής χορήγηση φαρμάκων είναι μια 
σημαντική δεξιότητα που θα πρέπει να μάθουν οι φοιτητές νοσηλευτικής. Τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό/κλινικό επίπεδο, καλό θα ήταν οι κλινικοί νοσηλευτές 
και οι ακαδημαϊκοί να αναπτύξουν από κοινού ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο 
θα στοχεύει στην απόκτηση ορθών γνώσεων και αντιλήψεων αναφορικά με την 
ασφαλή χορήγηση φαρμάκων. 

 
Λέξεις - Κλειδιά: φοιτητές νοσηλευτικής, φαρμακευτικά λάθη, θεωρητική εκπαίδευση, 
κλινική άσκηση  
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Σοφία Τάνη1, Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου2, Χρύσα Παππά3, Παναγιώτης 
Γιαννόπουλος4 

1. Αναπληρώτρια Συντονίστρια Νοσηλευτικής Ειδικότητας «Επείγουσα & 
Εντατική Νοσηλευτική», Υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας, ΓΝΑ ΚΑΤ 
2. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΑ ΚΑΤ 

3. Προϊσταμένη Νευροχειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ ΚΑΤ 
4. Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΑ ΚΑΤ 

 
Εισαγωγή: Το e-learning ως εκπαιδευτική διαδικασία κερδίζει ολοένα και περισσότερο 
έδαφος στη νοσηλευτική, αναφορικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση 
νοσηλευτών.  
 
Σκοπός: Η αξιολόγηση του e-learning, μέσω συστηματικής ανασκόπησης, ως 
μέθοδος εκπαίδευσης σχετιζόμενη με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το αίσθημα 
ικανοποίησης ανάμεσα στους εργαζόμενους νοσηλευτές, συγκριτικά με τις κλασικές 
μεθόδους εκπαίδευσης.  
 
Μεθοδολογία: Έγινε συστηματική ανασκόπηση μελετών που αναφέρονταν στο 
αντίκτυπο και στην επίδραση του e-learning στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στο 
αίσθημα ικανοποίησης εργαζόμενων νοσηλευτών, καθώς και στις διαφοροποιήσεις 
από τις κλασικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Pubmed, Cinahl,  Phychinfo, Eric), της τελευταίας 
πενταετίας.  
 
Αποτελέσματα: Διακρίθηκαν 22 μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν ως δείγμα 
πληθυσμού εργαζόμενους νοσηλευτές και πληρούσαν τα κριτήρια αναζήτησης (δείγμα 
πληθυσμού, παρεμβάσεις, συγκρίσεις, αποτελέσματα). Οι επιδράσεις του e-learning 
στη νοσηλευτική φροντίδα ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερα πεδία (σύμφωνα με το 
μοντέλο Kirkpatrick): 1) αντιδράσεις των νοσηλευτών 2) εκμάθηση νοσηλευτών 3) 
διαφοροποίηση στάσης και συμπεριφοράς 4) αποτελέσματα. Το 2ο πεδίο (εκμάθηση) 
κατηγοριοποιήθηκε σε 3 άξονες: γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά-αίσθημα 
ικανοποίησης εαυτού. Στο 4ο πεδίο (αποτελέσματα) έγινε διάκριση όσον αφορά στην 
έκβαση ασθενών και στο κόστος νοσηλείας. Οι περισσότερες από τις εκβάσεις 
νοσηλείας είχαν θετική εξέλιξη. Για παράδειγμα, οι νοσηλευτές ήταν ικανοποιημένοι 
από τη χρήση του e-learning και βελτίωσαν τις γνώσεις τους. Τα πιο σημαντικά 
γνωστικά αντικείμενα που καλύφθηκαν με τη χρήση του e-learning ήταν η 
προετοιμασία και o σωστός υπολογισμός φαρμάκων, καθώς και η νοσηλευτική 
διαχείριση ασθενών. 
 
Συμπεράσματα: Η επίδραση του e-learning σχετίζεται με τις αντιδράσεις, τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες των νοσηλευτών. Η ικανότητα παρεμβάσεων που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέσω e-learning και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παραμένει 
άγνωστη, όσον αφορά στο να επιτευχθούν αλλαγές στις καθημερινές πρακτικές, οι 
οποίες θα επηρεάζουν την έκβαση των ασθενών. Απαιτούνται περισσότερα 
επιστημονικά δεδομένα στο ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο του e-learning στην 
επαγγελματική νοσηλευτική εκπαίδευση. 
 
Λέξεις-κλειδιά: e-learning, nurses, student nurses, traditional learning, nursing care
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Νοσηλευτική Λοιμώξεων 
 

O ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
                                   Μαρία Γαμβρούλη1, Χρήστος Τριανταφύλλου2 

3. Νοσηλεύτρια,  MSICP, PgDip(ED), MSHCM, PhD (c), Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

4. Νοσηλευτής, MSCE, PhD (c), Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης 
Νοσημάτων (CLEO), Αθήνα 

 
Εισαγωγή: Η λοίμωξη από τον νέο κορονοϊού  (COVID-19) η οποία προκαλείται από 
τον SARS-CoV-2, είναι ένα επείγον πρόβλημα δημόσιας υγείας, όπου μέχρι σήμερα 
έχουν νοσήσει πάνω 197.505.590 άνθρωποι, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 
4.212.117 άτομα. Η λοίμωξη είναι εξαιρετικά μεταδοτική, ενώ η βαρύτητα των 
περιστατικών ποικίλει. Για αυτό το λόγο, έχουν ληφθεί εκτεταμένα μέτρα για την 
πρόληψη της εξάπλωσης της λοίμωξης στην κοινότητα και στα νοσοκομεία. 

 
Σκοπός: Η διερεύνηση του αντίκτυπου της COVID-19 στην επίπτωση των λοιμώξεων 
χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ). 

 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων «PubMed» με τις λέξεις-κλειδιά: «COVID-19», «surgical 
site infection», «SSI» και στην ελληνική ηλεκτρονική βάση IATROTEK-online με τις 
λέξεις-κλειδιά: «λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου» και «COVID-19». Στη PubMed η 
αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στο τίτλο των άρθρων. 
Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, 
να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον 
εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα. Δεν τέθηκαν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά 
το έτος δημοσίευσης της μελέτης. 

 
Αποτελέσματα: Από τις 32 μελέτες που βρέθηκαν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση 
της βιβλιογραφίας, οι 7 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Στις 5 από τις 7 μελέτες 
παρατηρήθηκε μείωση της τάξεως του 30,7% με 100% των ΛΧΠ κατά τη περίοδο της 
πανδημίας της COVID-19 σε σχέση με τη χρονική περίοδο πριν την πανδημία, λόγω 
της αυξημένης χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας και της εφαρμογής ειδικών 
πρωτοκόλλων που αφορούν τη διαχείριση των ασθενών προεγχειρητικά, διεγχειρητικά 
και μετεγχειρητικά. Όσων αφορά τις υπόλοιπες δύο μελέτες, στη μία δεν 
παρουσιάστηκε μεταβολής της επίπτωσης των ΛΧΠ, ενώ στην άλλη η επίπτωση τους 
αυξήθηκε κατά τη περίοδο της πανδημίας. 

 
Συμπεράσματα: Η αύξηση της χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας και της 
εφαρμογής ειδικών πρωτοκόλλων διαχείρισης ασθενών προεγχειρητικά, διεγχειρητικά 
και μετεγχειρητικά από τους επαγγελματίες υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19, είχε 
ως επακόλουθο τη μείωση της επίπτωσης των ΛΧΠ. Παρά τη σοβαρότητα της κρίσης 
που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19, η κρίση αυτή μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία για εποικοδομητικό προβληματισμό και βελτίωση αναφορικά με τις μεθόδους 
πρόληψης και ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων. 

 
Λέξεις- Κλειδιά: COVID-19, λοίμωξη χειρουργικού πεδίου, μέτρα ατομικής 
προστασίας, επίπτωση  
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ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

COVID19: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Σάρα Σαρκισσιάν1, Πολυξένη Μαγγούλια2 

1. Ειδικευόμενη Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Α.  «Ο Ευαγγελισμός» 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, «Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

Εισαγωγή: Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν παγκόσμια μια από τις κύριες 
αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας, ενώ επίσης οδηγούν και σε σημαντική  αύξηση 
των δεικτών διάρκειας και κόστους νοσηλείας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ περίπου το  30-
35% των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
εμφανίζουν νοσοκομειακή λοίμωξη. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων του κινδύνου εμφάνισης 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων εν μέσω πανδημίας μέσα από την σύγχρονη 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
  
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών κατά την τελευταία διετία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων  ‘’Pubmed’’ και 
“Google Scholar’’ με λέξεις κλειδιά ‘’covid-19’’ , ‘’pandemic’’, ‘’in-hospital infections’’ , 
‘’infections’’  οι οποίες αναφέρονται στα αίτια και στις επιπτώσεις της εμφάνισης 
λοιμώξεων. 
 
Αποτελέσματα: Σε ολόκληρο τον κόσμο που μαστίζεται από την πανδημία, οι 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις γνώρισαν σημαντική αύξηση και ιδιαίτερα στις ΜΕΘ με 
ένα ποσοστό 14% συγκριτικά με τους μεικτούς θαλάμους (4%). Οι λοιμώξεις που 
εμφανίζουν αύξηση κατά την περίοδο της πανδημίας είναι η βακτηριαιμία, οι λοιμώξεις 
αναπνευστικού και ουροποιητικού από παθογόνο βακτήριο. Τα αποτελέσματα των 
ερευνών, έδειξαν ότι τα προβλήματα από την  αυξημένη διακομιδή στις ΜΕΘ, η 
ανεπάρκεια ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αλλά και η έλλειψη συμμόρφωσης του 
προσωπικού έναντι στις πρακτικές ορθής υγιεινής, οδήγησαν σε αυτήν την αύξηση με 
βαρύτατες συνέπειες, όπως η αυξημένη θνησιμότητα, το αυξημένο κόστος νοσηλείας 
και η παράταση στην παραμονή ασθενών στο νοσοκομείο. 
  
Συμπεράσματα: H έκθεση ασθενών σε λοιμώξεις από τον περιβάλλοντα χώρο του 
νοσοκομείου αποτελεί μείζων πρόβλημα και ιδιαιτέρως εν μέσω πανδημιών, που οι 
ρυθμοί εργασίας εντατικοποιούνται και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αν και 
περισσότερο λόγω νέων προσλήψεων, ωστόσο δεν επαρκεί λόγω των αυξημένων 
αναγκών. Η συχνή ενημέρωση του προσωπικού, η κάλυψη θέσεων όσων αφορά 
νοσηλευτές και ιατρούς αλλά και ο επαρκής εφοδιασμός με καλής ποιότητας υλικά, 
αποτελούν σημαντικό βήμα για την πρόληψη αλλά και την μείωση της μετάδοσης 
λοιμώξεων στον χώρο του νοσοκομείου και πιο συγκεκριμένα στις ΜΕΘ.  
 
Λέξεις - κλειδιά: Covid-19, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, πανδημία, πρόληψη  
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

COVID-19, ΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

 

Μαρία Ευαγγελοπούλου1 Βαρβάρα Χριστοφορίδου2, Ευδοξία Γιαννοπούλου3 

1. Νοσηλεύτρια MSc, Χειρουργείο, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 
2. Νοσηλεύτρια MSc, ΝΕΛ, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 

3. Νοσηλεύτρια MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας  
«Μποδοσάκειο» 

Εισαγωγή: Στις 31 Δεκεμβρίου το 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός ιού της οικογένειας των κορονοιών, ο οποίος 
ευθυνόταν για χιλιάδες κρούσματα πνευμονίας. Η εξάπλωση του ιού είναι ανεξέλεγκτη 
και η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει έναν άγνωστο μέχρι τότε ιό με ότι μέσα 
διαθέτει και με ελάχιστες πληροφορίες για την δράση του. 

Σκοπός: Το χρονικό της προετοιμασίας του μοναδικού περιφερειακού Νοσοκομείου 
Αναφοράς. Οι παρεμβάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, η εκπαίδευση του προσωπικού 
και η πυρετώδης προετοιμασία, προκειμένου το νοσοκομείο να ανταπεξέλθει στον 
φονικό ιό. 

Αποτελέσματα: Στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργασίες 
προκειμένου να δημιουργηθούν κλινικές και χώροι που θα φιλοξενούσαν και θα 
αντιμετώπιζαν ασθενείς με Covid-19. Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα με βάση τις 
εθνικές οδηγίες και πάρθηκαν όλα τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί διασπορά 
ανάμεσα στο προσωπικό αλλά και στον χώρο του νοσοκομείου γενικότερα. 
Χρησιμοποιήθηκε το κατάλληλο υλικό με αποτέλεσμα, η διαχείριση των ασθενών να 
διεκπεραιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Συμπεράσματα: Μετά την πρώτη φάση της πανδημίας την Άνοιξη το νοσοκομείο 
κατάφερε να είναι πλήρως οργανωμένο για την αντιμετώπιση ενός επερχόμενου 
κύματος, το οποίο και ακολούθησε. Οι κατάλληλες κτιριακές παρεμβάσεις είχαν 
ολοκληρωθεί, η εκπαίδευση του προσωπικού ήταν καθολική, αλλά  και οι φόβοι και τα 
τυχόν θέματα που προέκυψαν, ξεπεράστηκαν απόλυτα. Το νοσοκομείο πιο έτοιμο από 
ποτέ μπήκε στην δεύτερη φάση της πανδημίας, με απόλυτη επίγνωση για το τι θα 
ακολουθούσε στην πορεία. 

Λέξεις – Κλειδιά: Νοσοκομείο, Covid-19, πανδημία, πρωτόκολλα, προβλήματα, 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.  
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ  COVID 19. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟ Γ. Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ. 

 

Μαρία Ευαγγελοπούλου1 Βαρβάρα Χριστοφορίδου2, Ευδοξία Γιαννοπούλου3 

1. Νοσηλεύτρια MSc, Χειρουργείο, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 
2. Νοσηλεύτρια MSc, ΝΕΛ, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 

3. Νοσηλεύτρια MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. 
Πτολεμαΐδας  «Μποδοσάκειο» 

 

Εισαγωγή: Οι εφημερεύοντες νοσηλευτές έχουν ένα σημαντικό ρόλο να 

διαδραματίσουν, καθώς και πολύπλοκα καθήκοντα για τη συμβολή της εύρυθμης 

λειτουργίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας.  
 
Σκοπός: Η παρούσα εργασία περιγράφει τα βιώματα των εφημερευόντων 

νοσηλευτών, κατά την εκτέλεση των νοσηλευτικών εφημεριών, από την αρχή της 

πανδημίας στο Γ. Ν. Πτολεμαΐδας, το οποίο ήταν το πρώτο επαρχιακό νοσοκομείο που 

ορίστηκε ως νοσοκομείο αναφοράς για τον covid 19. 
 
Αποτελέσματα : Οι εφημερεύοντες νοσηλευτές αποτέλεσαν τον συνδετικό κρίκο των 

υγειονομικών μονάδων με την διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας και όχι μόνο. 

Αντιμετώπισαν προβλήματα υπηρεσιακής αλλά και συναισθηματικής φύσεως. Οι 

αλλαγές που επιτελέστηκαν στο νοσοκομείο λόγω του  COVID-19, επιφόρτισαν το 

έργο τους με πολλαπλές ευθύνες και χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν προβλήματα και 

καταστάσεις πρωτόγνωρες. Επιβαλλόταν η εγρήγορση και η άμεση λήψη αποφάσεων 

καθώς και η συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου (διοικητική, ιατρική, 

τεχνική) για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. 
 
Συμπεράσματα: Στο τέλος του πρώτου κύματος της πανδημίας Covid 19, 

ξεπεράστηκαν πολλές  δυσκολίες και προβλήματα με αποτέλεσμα οι εφημερεύοντες 

νοσηλευτές να οπλιστούν με γνώσεις και δεξιοτεχνίες που τους κατέστησαν έτοιμους 

για τα επόμενα κύματα της πανδημίας, όπου τελικά αποδείχτηκαν σφοδρότερα για το 

νοσοκομείο και την περιοχή.  
 
Λέξεις - Κλειδιά: Εφημερεύοντες νοσηλευτές, νοσηλευτική υπηρεσία, προβλήματα, 

πανδημία Covid-19  
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ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

 

Αναστασία Μωυσιάδου1 , Μαρία Δαρειώτη2, Σπυρίδων Ομορφόπουλος3 

 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Κεντρικό Χειρουργείο, Π.Γ.Ν  ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨ 
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Κεντρικό Χειρουργείο, Π.Γ.Ν  ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨ 

3. Προϊστάμενος, Κεντρικό Χειρουργείο, Π.Γ.Ν  ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨ 
 
Εισαγωγή: Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα 
δημόσιας υγείας με πολλές και σημαντικές συνέπειες για τον ίδιο τον ασθενή, το 
περιβάλλον του καθώς όμως και για τους ίδιους τους λειτουργούς υγείας και το ίδιο το 
κράτος. Τη δεύτερη αιτία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελούν οι λοιμώξεις 
χειρουργικού τραύματος αγγίζοντας περίπου το 16% των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και η ανάδειξη του 
φαινομένου και η υπογράμμιση της αναγκαιότητας αντιμετώπισης του,  με  την ύπαρξη 
ενός ενιαίου σχεδίου δράσης,  μέσω συντονισμένης, διεπιστημονικής εφαρμογής 
μέτρων για τον έλεγχο της διάδοσης των λοιμώξεων.  
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής αναζήτηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, ανασκοπικών άρθρων, ερευνητικών μελετών στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων με κύρια μηχανή αναζήτησης το “pubmed”. Αποδεκτή ήταν η βιβλιογραφία 
στην αγγλική γλώσσα, δημοσιευμένη κατά την τελευταία πενταετία. 
 
Αποτελέσματα: Σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη μικροβιακή ανθεκτικότητα 
οι λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος αποτελούν μια πρόκληση για όλους τους 
επαγγελματίες υγείας. Το φορτίο νοσηρότητας και η σοβαρότητα των ανθεκτικών 
μικροβιακών λοιμώξεων οδηγεί σε αυξημένες ανάγκες σε φροντίδα υγείας, η οποία τις 
περισσότερες φορές είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη. Συνέπειες αποτελούν η  αύξηση 
των ημερών νοσηλείας, η αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας και ως εκ τούτου 
η αύξηση των δαπανών για το σύστημα υγείας και την κοινωνία. 
Καθοριστικούς παράγοντες για την πρόληψη των λοιμώξεων χειρουργικού τραύματος 
αποτελούν τα χαρακτηριστικά και η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, τα 
χαρακτηριστικά του ασθενούς, η ύπαρξη αντιμικροβιακής περιεγχειρητικής 
προφύλαξης, η προεγχειρητική  αντισηψία καθώς και η διεγχειρητική διατήρηση της. Η 
μετεγχειρητική αντιμετώπιση του ασθενούς αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης. 
Η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τις κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης 
των λοιμώξεων  και η δράση τους ως μία ενιαία αλυσίδα, όπου ένας κρίκος θα χαλάσει 
τη συνοχή, θα μπορούσε να μειώσει συντριπτικά τις λοιμώξεις χειρουργικού 
τραύματος.   
 
Συμπεράσματα: Η πρόληψη αποδεικνύεται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης 
των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και πιο συγκεκριμένα των λοιμώξεων 
χειρουργικού τραύματος. Κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και 
ελέγχου μετάδοσης με επαρκή και συνεχή εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου 
προσωπικού. Θα πρέπει να εφαρμόζεται έλεγχος της τήρησης των μέτρων αυτών 
καθώς και διαρκής επικαιροποίησή τους. Η πιστή εφαρμογή τους αποτελεί δείκτη 
ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, λοιμώξεις, λοιμώξεις χειρουργικού 
τραύματος, μικροβιακή ανθεκτικότητα
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Νοσηλευτική Μαζικών Καταστροφών 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ» 

 
Καλλιόπη Στεφάνου1, Παγώνα Γεωργίου2, Ιωάννα Κουντούρη3, Βασιλική 

Αθανασιάδου4, Μιχαήλ Μαντζανάς5, Νίκη Βγόντζα6 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, Phd, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

2. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

3. Νοσηλεύτρια, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

4. Νοσηλεύτρια, MSc, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

5. Νοσηλευτής, MSc, Phd(c), Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

6. Αιματολόγος, Phd, Συντονίστρια Διευθύντρια,  Νοσοκομειακή Υπηρεσία 
Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» 

 
Εισαγωγή: Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην επάρκεια αίματος στη χώρα 
είναι εμφανείς, με περίπου 25-30%  μείωση των αποθεμάτων και κίνδυνο αδυναμίας 
κάλυψης των αναγκών μετάγγισης.  

Σκοπός: Σύγκριση δεδομένων διακίνησης αίματος της Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» την περίοδο του 1ου “lockdown” και της επόμενης 
χρονιάς, με βάση αναφοράς την αντίστοιχη περίοδο του 2019, και διερεύνηση των 
επιπτώσεων της πανδημίας. 

Μεθοδολογία: Επεξεργάστηκαν δεδομένα της «στατιστικής διακίνησης αίματος και 
παραγώγων» και «στατιστική μεταγγίσεων» του Πληροφοριακού Συστήματος 
Αιμοδοσίας 'e-AIMA' του νοσοκομείου, για τις περιόδους 23/3-5/5/2019, 23/3-5/5/2020 
(1ο “lockdown”) και 23/3-5/5/2021. 

Αποτελέσματα: Συγκριτικά με το 2019, το 2020 και το 2021 καταγράφηκε μείωση των 
αιμοληψιών 24.69% & 12.88% (μείωση κατευθυνόμενων αιμοδοτών 43.39% & 20% 
και εθελοντών αιμοδοτών 21.25% & 18.33%, αλλά αύξηση αιμοδοτών εξορμήσεων 
15.38% & 16.24%), μείωση των αποστολών Συμπυκνωμένων Ερυθρών (ΣΕ) 39.08% 
& 31.03% και των μεταγγίσεων ΣΕ 15.26 % & 11.04%, αντίστοιχα.  

Συγκριτικά με το 2019, το 2020 παρατηρήθηκε μείωση 18.98% μεταγγιζόμενων 
ασθενών & 15.55% μεταγγισμένων ΣΕ στον Παθολογικό τομέα, 45% μεταγγιζόμενων 
ασθενών & 18.23% μεταγγισμένων ΣΕ στον Χειρουργικό τομέα, αλλά αύξηση 30% 
μεταγγιζόμενων ασθενών & 13.04% μεταγγισμένων ΣΕ στην Εντατική.  

Συγκριτικά με το 2019, το 2021 παρατηρήθηκε μείωση 24.09% μεταγγιζόμενων 
ασθενών & 25.80% μεταγγισμένων ΣΕ στον Παθολογικό τομέα, 10% μεταγγιζόμενων 
ασθενών & 8.7% μεταγγισμένων ΣΕ στην Εντατική. Ο Χειρουργικός τομέας 
παρουσίασε μείωση 29.09% μεταγγιζόμενων ασθενών, αλλά αύξηση 9.9% 
μεταγγισμένων ΣΕ. 
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Συμπεράσματα: Η μείωση αιμοδοτών στο Νοσοκομείο μας ήταν μικρότερη συγκριτικά 
με τα με τα δεδομένα της χώρας την περίοδο της πανδημίας. Δεν λειτούργησε 
εξωτερικός χώρος αιμοληψιών, αλλά έγινε προσέλκυση αιμοδοτών σε εξορμήσεις. Η 
μείωση αιμοληψιών δεν προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα στις μεταγγίσεις των 
ασθενών, καλύφθηκαν πλήρως. Υπήρξε μείωση αποστολών σε άλλες Αιμοδοσίες.  

Στον Παθολογικό τομέα η μεγαλύτερη μείωση μεταγγίσεων το 2021 οφείλεται στη 
νοσηλεία ασθενών Covid-19. Στον Χειρουργικό τομέα το 2021 παρατηρήθηκε 
μικρότερη μείωση μεταγγιζόμενων ασθενών και αύξηση μεταγγισμένων ΣΕ που 
αιτιολογείται από τη μερική λειτουργία των χειρουργείων (2020 αναστολή) και τη 
βαρύτητα των περιστατικών. Η αύξηση μεταγγίσεων στην Εντατική (ΜΕΘ) το 2020 
οφείλεται στο ότι το 2020 δεχόταν περιστατικά από Μονάδες άλλων νοσοκομείων (που 
λειτουργούσαν για Covid-19 ασθενείς), ενώ η μείωση το 2021 στο ότι είχε μετατραπεί 
σε ΜΕΘ-Covid.  

Λέξεις - Κλειδιά: Αιμοδοσία, μετάγγιση, πανδημία, Covid-19
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Νοσηλευτική ΜΕΘ 
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ 
ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ  

Ευδοξία Βαγιάνα1, Μαρία Παπαϊωάννου2 

1. Νοσηλεύτρια,MSc,ΜΕΘ Γ.Π.Ν.Γ.Παπανικολάου 
2. Επιμελήτρια Ά,PhD, ΜΕΘ Γ.Π.Ν.Γ.Παπανικολάου 

 
Εισαγωγή: Η τραχειοστομία είναι μία από τις συχνότερες διαδικασίες που διεξάγονται 
σε βαριά πάσχοντες ασθενείς στις ΜΕΘ με σκοπό τον αερισμό τους όταν κρίνεται 
αναγκαία η μακροπρόθεσμη χρήση μηχανικού αερισμού ή σε επείγουσες καταστάσεις 
επαπειλούμενου αεραγωγού.  
 
Σκοπός: Η σημασία της παρούσας έρευνας έγκειται στην παροχή στοιχείων που θα 
στηρίξουν ή όχι, την συμβολή της τραχειοστομίας στην αποδέσμευση του ασθενούς 
από τον μηχανικό αερισμό.  
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης, στην οποία 
συμπεριλήφθηκαν 660 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην Β ΜΕΘ του Γ.Π.Θ. «Γ. 
Παπανικολάου» σε διάστημα 18 μηνών. Έγινε σύγκριση του χρόνου διενέργειας της 
τραχειοστομίας (πρώιμη – όψιμη). Επίσης, ερευνήθηκαν παράγοντες που ενδέχεται 
να επηρεάζουν τον απογαλακτισμό από τον αναπνευστήρα ή τις ημέρες νοσηλείας 
στην ΜΕΘ όπως : το φύλο, η ηλικία, η αιτία εισαγωγής και διασωλήνωσης οι συνοδές 
παθήσεις και οι τιμές της κλίμακας GCS, της βαθμολογίας Apache ‖ και του 
προβλεπόμενου ποσοστού θνητότητας APDR. Για τη στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS, η μέθοδος Kolmogorov – Smirnov ,η μέθοδος 
Shapiro – Wilk ,το t-test ,το Mann-Whitney U test και η στατιστική δοκιμασία χ2 (chi 
square). 
 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι από τους 660 ασθενείς οι 
115 έκαναν τραχειοστομία. Στους περισσότερους ασθενείς με τραχειοστομία έγινε 
επιτυχής αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα, σε ποσοστό 88,7% στην πρώιμη 
τραχειοστομία και ποσοστό 95,3% στην όψιμη (p=0,19). Η διάρκεια μηχανικού 
αερισμού στους ασθενείς με πρώιμη τραχειοστομία ήταν 15 ημέρες ενώ στους 
ασθενείς με όψιμη  22 ημέρες (p<0,001). Οι ασθενείς οι οποίοι είχαν επιτυχές weaning 
από το μηχανικό αερισμό είχαν μέση ηλικία τα 58 έτη (p=0,025), ποσοστό APDR 30,5 
(p=0,018) και επιβίωση 100% (p<0,001).  
 
Συμπεράσματα: Η τραχειοστομία μπορεί να συμβάλει στην αποδέσμευση του βαρέως 
πάσχοντος ασθενούς από τον μηχανικό αερισμό και μειώνει τις ημέρες νοσηλείας του 
στην ΜΕΘ. Η πρώιμη τραχειοστομία ειδικότερα, όταν ενδείκνυται, μειώνει σημαντικά 
τον χρόνο παραμονής του στον μηχανικό αερισμό και κατά συνέπεια στην ΜΕΘ.  
 
Λέξεις – Κλειδιά: τραχειοστομία, απογαλακτισμός, μηχανικός αερισμός.  
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Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕΘ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 
Ευαγγελία Γιαννέλου1,2, Ελισάβετ Παπαθανάσογλου3, Μαρία Καρανικόλα1, 

Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου4, Ευάγγελος Μπόζας4, Μερόπη Μπουζίκα1 

1. Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός 
2. Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα 

3. Faculty of Nursing, University of Alberta, Edmonton 
4. Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

Εισαγωγή: Οι ασθενείς βιώνουν πόνο κατά τη νοσηλεία τους στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) τόσο κατά την ανάπαυση όσο και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 
παρεμβάσεων. Η εκτίμηση του πόνου είναι δύσκολη στους ασθενείς που δεν μπορούν 
να εκφραστούν λεκτικά. 
 
Σκοπός: Η αξιολόγηση του πόνου με τη χρήση της κλίμακας Critical Care Pain 
Observation Tool (CPOT): α) πριν, κατά τη διάρκεια και είκοσι λεπτά μετά το γύρισμα 
επί κλίνης, πρωί και απόγευμα και β) σύγκριση των τιμών της κλίμακας μεταξύ των 
ασθενών ανάλογα με την αιτία εισαγωγής τους. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για ποσοτική μελέτη παρατήρησης με επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις. Αξιολογήθηκε ο πόνος με την κλίμακα CPOT σε διασωληνωμένους, μη 
επικοινωνούντες βαριά πάσχοντες ασθενείς, με συγκεκριμένα κριτήρια εισόδου και 
αποκλεισμού, για πέντε συνεχόμενες μέρες. 
 
Αποτελέσματα: Συνολικά διενεργήθηκαν 1164 μετρήσεις. Αξιολογήθηκαν 46 
χειρουργικοί ασθενείς, 37 παθολογικοί, 30 τραυματίες και 8 εγκαυματίες βαριά 
πάσχοντες. Κατά το πρωινό γύρισμα η CPOT (mean+SD) ήταν 1.84+0.84 την 1η μέρα, 
1.91+0.89, 1.83+0.83, 1.68+0.85 and 1.54+1.02 για τις επόμενες 4 μέρες αντίστοιχα 
(p=0.001). Κατά το απογευματινό γύρισμα η CPOT ήταν 1.82+0.86, 1.82+0.86, 
1.61+0.89, 1.46+0.91, 1.43+0.97 για κάθε μέρα αντίστοιχα (p<0.001). Αναλόγως της 
αιτίας εισαγωγής τους, το πρωί της 1ης και 2ης μέρας οι εγκαυματίες παρουσίασαν 
μεγαλύτερη τιμή CPOT (3.00+0.58 και 2.63+0.92) σε σύγκριση με τους χειρουργικούς 
(1.60+0.74 και 1.57+0.77), παθολογικούς (1.86+0.85 και 2.06+0.86) και τραυματίες 
(1.89+0.80 και 2.00+0.95), (p=0.001). Το απόγευμα της 1ης και 5ης ημέρας, οι 
εγκαυματίες επίσης εμφάνισαν  μεγαλύτερη τιμή CPOT  (3.14+0.59 και 2.00+0.58) σε 
σύγκριση με τους χειρουργικούς (1.49+0.64 και 1.11+1.08), παθολογικούς (1.94+0.87 
και 1.43+0.95) και τραυματίες (1.83+0.85 και 1.69+0.79), (p<0.001). Πριν και μετά το 
γύρισμα, τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα η μέση τιμή CPOT ήταν <2.  
 
Συμπεράσματα: Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών νοσηλείας στη ΜΕΘ η 
μέση τιμή CPOT δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των πρωινών και απογευματινών 
μετρήσεων, ενώ κατά τη διάρκεια του απογεύματος της 5ης μέρας η μέση τιμή CPOT 
βρέθηκε υψηλότερη στους εγκαυματίες. Η ώρα της ημέρας και η αιτία εισαγωγής 
φαίνεται πως σχετίζονται με την εμφάνιση του πόνου στους ασθενείς ΜΕΘ. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: pain, intensive care patients, CPOT, pain factors, reason for 
admission  
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FAST – TRACK ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΕ OFF PUMP – BEATING HEART 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ 

 
Βασιλική Μάργαρη 1, Μαρία Καλαντζή 2 

 
1. Νοσηλεύτρια MSc, Μ.Ε.Θ. Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

2. Νοσηλεύτρια MS(c), Μ.Ε.Θ. Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
 
Εισαγωγή: Η φροντίδα των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργεία καρδιάς έχει 
υποστεί πολλές τροποποιήσεις τα τελευταία έτη διεθνώς. Παλαιότερα η μετεγχειρητική 
φροντίδα περιελάμβανε μηχανικό αερισμό και υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) για 1 – 2 εικοσιτετράωρα. Στη σημερινή πραγματικότητα νεότερες 
τεχνικές δίνουν τη δυνατότητα για ταχύτερη και καλύτερη διαχείριση αυτών των 
ασθενών. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση των τεχνικών για ταχύτερη αποσωλήνωση των ασθενών σε 
χειρουργεία πάλλουσας καρδιάς. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για περιγραφική ανασκόπηση. Πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση ερευνητικών μελετών και ανασκοπικών άρθρων στην αγγλική γλώσσα σε 
διεθνείς βάσεις δεδομένων   (ScienceDirect, PubΜed, Scopus), οι οποίες 
πραγματεύονταν τις νεότερες μεθόδους για ταχύτερη αποσωλήνωση ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε χειρουργεία πάλλουσας καρδιάς χωρίς τη χρήση εξωσωματικής 
κυκλοφορίας (Off pump Beating Heart).   
 
Αποτελέσματα: Από το 1990 ξεκίνησε η προσέγγιση του θέματος της ταχύτερης 
αποσωλήνωσης και παράλληλα αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό 
καρδιοχειρουργημένων ασθενών χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας. Στα 
χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα και πλέον αυτή τη πρακτική αποτελεί βιώσιμη και ασφαλή 
τακτική έναντι των παραδοσιακών πρωτοκόλλων. Βέβαια ενέχει περιορισμούς, 
κριτήρια και παραμέτρους που θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά για την ασφάλεια 
των ασθενών. Η νορμοθερμία, η αιμοδυναμική σταθερότητα, ο έλεγχος της 
αιμορραγίας και των χειρουργικών επιπλοκών, η επαρκής αναλγησία, καθώς και τα 
ήδη γνωστά κριτήρια αποσωλήνωσης των ασθενών είναι μερικά από αυτά. Η αλλαγή 
ξεκινάει ίσως και πριν το χειρουργείο, με τον κατάλληλο χειρουργικό και 
αναισθησιολογικό προγραμματισμό και συνεχίζεται τόσο διεγχειρητικά όσο και 
μετεγχειρητικά από όλη την διεπιστημονική ομάδα χειρουργών, αναισθησιολόγου, 
νοσηλευτών και Μ.Ε.Θ.  
 
Συμπεράσματα: Η ταχύτερη αποσωλήνωση των καρδιοχειρουργημένων ασθενών 
είναι πλέον καθημερινή πρακτική σε πολλά κέντρα στο εξωτερικό. Προσφέρει οφέλη 
τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, όσο και στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Μειώνοντας τους 
δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας, καθώς και το νοσοκομειακό κόστος. Αποτελεί στη 
σημερινή εποχή μία δοκιμασμένη και ασφαλή προσέγγιση με πολλαπλά οφέλη και 
αρκετές εναλλακτικές μεθόδους εφαρμογής ώστε να επιτυγχάνεται μία ασθενοκεντρική 
προσέγγιση για κάθε ασθενή ανάλογα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς του.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: Γρήγορη αποσωλήνωση, Χειρουργεία πάλλουσας καρδιάς, Fast – 
track αναισθησία 
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COVID 19: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Χριστίνα Κοντού1, Ελένη Καταή2, Άρης Υφαντής3 
 
1. Νοσηλεύτρια, MSc, Ph.D, Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό 

Νοσοκομείο Λαμίας 
2. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ – ΜΕΘ COVID, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

3. RMHN, PgDip (Edu), MSc, PhDmed, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 
 
Εισαγωγή: Η ασθένεια κορωνοϊού 2019, γνωστή ως οξεία αναπνευστική νόσος 2019-
nCoV, είναι μία μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS – 
COV -2. Ο ιός και η ασθένεια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν της 
Κίνας στα τέλη του 2019 και έγιναν γνωστά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2019. Από τότε έχουν διασπαρεί σε όλον τον πλανήτη Κι έχουν εξελιχθεί 
σε πανδημία. 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να ενημερώσει τον σύγχρονο άνθρωπο για το τι 
είναι ο covid 19, ποια τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία του.    
 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν βιβλιογραφική 
ανασκόπηση σχετικά με τον covid 19 κατά την τελευταία διετία και ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, όπως η ‘’Google Scholar’’. 
 
Αποτελέσματα: Τα συμπτώματα του covid 19 περιλαμβάνουν: συμπτώματα που 
μοιάζουν με γρίπη (πυρετό, ρίγη, κόπωση, βήχα), συμπτώματα ρινικής καταρροής 
(καταρροή, φτέρνισμα, ξηρό λαιμό, ρινική συμφόρηση), πόνο στις αρθρώσεις και 
στους μυς, φλεγμονή των ματιών και των βλεννογόνων, προβλήματα στην αναπνοή 
(πνευμονία και δύσπνοια), γαστρεντερικά προβλήματα (διάρροια, ναυτία, 
πονοκέφαλο), απώλεια όσφρησης και γεύσης. 
 
Συμπεράσματα: Οι βασικότεροι τύποι των διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού είναι η 
μοριακή μέθοδος ανάλυσης (realtimeRT – PCR) για ανίχνευση του RNA του ιού, η 
ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας και τα 
διάφορα τεστ ανίχνευσης των αντισωμάτων έναντι του ιού με ανοσοαναλύσεις 
(χημειοφωταύγεια ή ELISA). 
 
Λέξεις – Κλειδιά: ιός, βήχας, τεστ.  
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Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Βασιλική Κωστάκου1, Γαβριήλ Λάζος2, Γεώργιος Σιδηράς3  

1. Λογοπαθολόγος, ΜΕΘ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘’Η ΣΩΤΗΡΙΑ’’ 
2. Νοσηλευτής RN, MSc, Προϊστάμενος ΜΕΘ/Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής 

ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘’Η ΣΩΤΗΡΙΑ’’ 
3. Νοσηλευτής MSc, PhD, Προϊστάμενος Μονάδας Εμφραγμάτων Γ.Ν.Α. ‘’Ο 

Ευαγγελισμός’’ 

Εισαγωγή: Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
μπορούν συχνά να αναπτύξουν διαταραχές κατάποσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία 
αποτελεσματικής μεταφοράς τροφίμων, υγρών και φαρμάκων από τη στοματική 
κοιλότητα στο στομάχι. Είναι μια σημαντική διαταραχή, η οποία απαντάται στους 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς που έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει τη θεραπεία και 
την πρόγνωση της νόσου. Η δυσφαγία ευθύνεται για μια σειρά επιπτώσεων, όπως  
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, εισρόφηση, παρατεταμένη νοσηλεία,  
αφυδάτωση, υποθρεψία, απώλεια βάρους ακόμη και  θάνατο. 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της εμφάνισης της δυσφαγίας σε 
ασθενείς της ΜΕΘ, των παραγόντων κινδύνου καθώς και των επιπλοκών που 
δημιουργούνται. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία δεκαετία, στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων “Pubmed”, “Medline”, “Researgate” και “NCBI”, οι 
οποίες αναφέρονται στην εμφάνιση της δυσφαγίας σε ασθενείς της ΜΕΘ. 
 
Αποτελέσματα: Τα τελευταία χρόνια η δυσφαγία δεν αποτελεί μόνο ένα σύμπτωμα 
που απαντάται σε νευρολογικές διαταραχές, αλλά εμφανίζεται και σε ασθενείς που 
βρίσκονται στις ΜΕΘ χωρίς να έχουν αναπτύξει νευρολογική διαταραχή. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών, έδειξαν το αυξημένο ποσοστό (3-62%) εμφάνισης της 
δυσφαγίας καθώς και της σιωπηρής εισρόφησης, η οποία δεν είναι αντιληπτή από τους 
επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, εμφάνισε τους παράγοντες κινδύνου, με 
σημαντικότερο την παρατεταμένη διασωλήνωση και τις επιπτώσεις που υπάρχουν 
στην υγεία του ασθενούς. 
 
Συμπεράσματα: Η δυσφαγία αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί 
τους ασθενείς ακόμη και μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, οδηγώντας σε 
σοβαρές επιπτώσεις, τόσο για τους ίδιους,  όσο και για όλους όσοι θα αναλάβουν τη 
φροντίδα τους. Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η έγκαιρη πρόληψη, η αξιολόγηση 
από λογοθεραπευτή και η αποκατάσταση της διαταραχής. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: ICU-Acquired Swallowing Disorder, dysphagia, ICU, PED  
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 
Ασπασία Λούτα1, Νικόλαος Σκανδάλης2, Αικατερίνη Μελεμενή3 

 
1Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), ΜΕΘ, Β' Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ 

2Νοσηλευτής, MSc, ΜΕΘ, Β' Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ 
3Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας M.D., PhD, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ 
 

Εισαγωγή: Οι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση είναι μια ετερογενής ομάδα με ποικίλες 
συννοσηρότητες και φυσιολογικές διαταράξεις. Η διαχείριση του πόνου στον σοβαρά 
άρρωστο πληθυσμό αναδεικνύεται σε πρότυπο φροντίδας στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας. Ο έλεγχος του πόνου των ασθενών σε βαριά και κρίσιμη κατάσταση 
παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για το προσωπικό.  
 
Σκοπός: Η ανάλυση της παροχής της πολυπαραγοντικής προσέγγισης στη θεραπεία 
του πόνου. 
 
Μεθοδολογία: Το μεθοδολογικό υπόβαθρο της παρούσας εργασίας βασίζεται στη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τη συλλογή της βιβλιογραφίας και τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά βιβλία, πρωτότυπες μελέτες, 
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και περιλήψεις ερευνών στις περιπτώσεις που δεν 
υπήρχε πλήρης πρόσβαση στο άρθρο. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις PubMed και Google Scholar. 
 
Αποτελέσματα: Οι ασυνέπειες στην εκτίμηση του πόνου και της αναλγησίας έχουν 
ως αποτέλεσμα τη διαχείριση του αναποτελεσματικού πόνου. Ο ανεπαρκής έλεγχος 
του πόνου μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις σε διάφορα συστήματα οργάνων σε 
ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. 
 
Συμπεράσματα: Ως εκ τούτου, εναπόκειται στους γιατρούς και στους εξειδικευμένους 
νοσηλευτές, οι οποίοι φροντίζουν αυτούς τους ασθενείς, να αξιολογήσουν προσεκτικά 
την πρακτική τους στη διαχείριση του πόνου και να υιοθετήσουν μια βέλτιστη 
στρατηγική διαχείρισης του πόνου, που περιλαμβάνει μείωση των επιβλαβών 
ερεθισμάτων, επαρκή αναλγησία και προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την 
αναλγησία στο προσωπικό της ΜΕΘ.  
 
Λέξεις- Κλειδιά: Μετεγχειρητικός Πόνος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τμήμα 
χειρουργικής ΜΕΘ
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Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλειας 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΨΥΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. 

 
Μαρία Μανιού1, Ευάγγελος Παπαδάκης2 

 

1. Νοσηλεύτρια, RN, MSc, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

2. Νοσηλευτής -  Οικονομολόγος, MSc, PhD(c), Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  
ΒΠΓΝΗ   

  
Εισαγωγή:Το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης στο νοσηλευτικό επάγγελμα 

είναι υπαρκτό. Σε έρευνες διαπιστώθηκαν χρόνια προβλήματα υγείας που δηλώνουν 

ότι αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές ως συνέπεια της εργασίας τους. Η συσχέτιση των 

χρόνιων ψυχικών και σωματικών προβλημάτων υγείας  με τα κοινωνικο – 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και την εργασιακή παρενόχληση δεν έχει μελετηθεί. 
 
Σκοπός:  Να αξιολογηθεί  η συσχέτιση των χρόνιων ψυχικών και σωματικών 
προβλημάτων υγείας (καρδιοαγγειακά προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, 
γαστρεντερικά προβλήματα, ουρογεννητικά προβλήματα, ψυχιατρικά κ.α) με τα 
κοινωνικο – δημογραφικά χαρακτηριστικά και την εργασιακή παρενόχληση σε 
νοσηλευτικό προσωπικό, που εργάζεται σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, Τμήματα 
Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στο νησί της Κρήτης. 
 
Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο Αυγούστου 2017 – Ιανουάριο 
2018. Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 213 συμμετέχοντες. Η ύπαρξη του φαινομένου της 
εργασιακής παρενόχλησης εκτιμήθηκε με τα εργαλεία Leymann Inventory of 
Psychological Terror και για την αποτύπωση  των χρόνιων προβλημάτων υγείας, 
χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Οι συσχετίσεις αξιολογήθηκαν με 
τη χρήση της μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo. 
 
Αποτελέσματα:  Προέκυψαν αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ ψυχικών, σωματικών 

προβλημάτων υγείας με  αρκετούς κοινωνικο – δημογραφικούς παράγοντες  και την 

εργασιακή παρενόχληση όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο, τα χρόνια εργασίας. Σε μεγάλο ποσοστό το νοσηλευτικό προσωπικό 

εμφανίζει ήπια αγχώδη διάθεση η οποία συνδέεται με το πόσο συχνά το νοσηλευτικό 

προσωπικό έχει έλθει αντιμέτωπο με μία ή περισσότερες από τις 45 μορφές 

παρενόχλησης τους τελευταίους 12 μήνες (p <0,011). Επιπλέον, σχετίζεται θετικά η 

ήπια αγχώδης διάθεση τα ήπιας έντασης γενικά προβλήματα από το μυϊκό σύστημα 

και τα μέτριας έντασης γνωσιακά προβλήματα με  την έκθεση σε μια από τις 45 μορφές 

παρενόχλησης τους τελευταίους 12 μήνες και για τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, 

σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά (p <0,02,  p <0,014 και p <0,003 αντίστοιχα). 

Αναφορικά με τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της ήπιας έντασης 

συμπτωμάτων αϋπνίας και της οικογενειακής κατάστασης βρέθηκε να υπάρχει θετική 

συσχέτιση (p <0,026). Σε μεγάλο ποσοστό το νοσηλευτικό προσωπικό του συνολικού 

πληθυσμού μελέτης εμφανίζει ήπια αγχώδη διάθεση η οποία συνδέεται με το φύλο του 

νοσηλευτικού προσωπικού (p<0,034). Επιπρόσθετα, εμφανίζονται ήπιας 

καρδιοαγγειακά προβλήματα υγείας  τα οποία συνδέονται με τα χρόνια προϋπηρεσίας 

(p<0,029). 
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Συμπεράσματα: Τα ευρήματα μας παρείχαν στοιχεία για την κατανόηση της 
συσχέτισης της εργασιακής παρενόχλησης και των κοινωνικών - δημογραφικών 
χαρακτηριστικών με τα χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην αξιολόγηση, τη διάγνωση και  τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων 
υγείας άμεσα. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εργασιακή παρενόχληση, Χρόνια προβλήματα υγείας, Κοινωνικο – 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, Νοσηλευτικό προσωπικό.  
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΒΙΩΝΕΙ ΑΓΧΟΣ. 

Μαρία Μανιού1, Ευάγγελος Παπαδάκης2 

 

1. Νοσηλεύτρια, RN, MSc, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

2. Νοσηλευτής -  Οικονομολόγος, MSc, PhD(c), Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  
ΒΠΓΝΗ   

 

Εισαγωγή: Η Νοσηλευτική είναι επάγγελμα από τη φύση του απαιτητικό με 
αποτέλεσμα  να προκαλεί εργασιακό άγχος. Οι συγκρούσεις και η εργασιακή 
παρενόχληση μεταξύ του προσωπικού είναι συχνές. Σε έρευνες διαπιστώθηκαν χρόνια 
προβλήματα υγείας που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές ως απόρροια της 
εργασίας τους.  
 
Σκοπός: Να αποτυπωθεί η ύπαρξη χρόνιων προβλημάτων υγείας σε νοσηλευτικό 
προσωπικό που εργάζεται σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας το οποίο βιώνει άγχος και έχει 
υποστεί εργασιακή παρενόχληση.  
 
Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε έρευνα σε 21 δομές στην περιοχή της Κρήτης κατά την 
περίοδο Αυγούστου 2017 – Ιανουάριο 2018. Στη μελέτη συμμετείχαν 213 άτομα. Η 
ύπαρξη του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης εκτιμήθηκε με τα εργαλεία 
Leymann Inventory of Psychological Terror, το άγχος με την Κλίμακα Ποσοτικής 
Εκτίμησης του Άγχους του Hamilton (HAM-A) και τέλος για την αποτύπωση  των 
χρόνιων προβλημάτων υγείας χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο.  
 
Αποτελέσματα: Ένα ποσοστό 32.43% (n=74) από το συνολικό δείγμα της μελέτης 
έχει εκτεθεί σε τουλάχιστον μια συμπεριφορά εργασιακής παρενόχλησης (εκ των 45) 
τους τελευταίους 12 μήνες. Από αυτά τα άτομα εκτέθηκαν σε τουλάχιστον μία 
συμπεριφορά εργασιακής παρενόχλησης τους τελευταίους 12 μήνες και για 
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά το 11.3% 
(n=24) και αυτά τα άτομα σύμφωνα με τον Leymann είναι τα θύματα εργασιακής 
παρενόχλησης. Διαπιστώθηκε από τη κλίμακα ποσοτικής εκτίμησης του άγχους 
Hamilton ότι τα  24 άτομα που υπέστησαν εργασιακή παρενόχληση εμφάνιζαν μέτριας 
έντασης συμπτώματα άγχους και χρόνια προβλήματα υγείας ήπια ως πολύ σοβαρά 
τα οποία διαρκούσαν για περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς φαρμακευτική 
αγωγή. Συγκεκριμένα εμφάνιζαν χρόνια προβλήματα υγείας ήπια ως πολύ σοβαρά 
όπως «αγχώδη διάθεση» (95.8%), «ένταση» (87.5%), «γνωσιακά προβλήματα» 
(79.2%),  «προβλήματα από το μυϊκό σύστημα» (70.8%),«γενικά σωματικά 
προβλήματα (αισθητηριακά) (70.8%), «κατάθλιψη» (66.7%), «προβλήματα ύπνου» 
(62.5%), «γαστρεντερικά προβλήματα» (58.3%),«αναπνευστικά προβλήματα» 
(54.2%),  «προβλήματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα» (45.8%), «καρδιαγγειακά 
προβλήματα» (45.8%), «φοβίες» (45.8%), και «ουρογεννητικά προβλήματα» (20.8%). 
 
Συμπεράσματα: Το φαινόμενο της εργασιακής παρενόχλησης στην παρούσα έρευνα 
εμφανίζεται σε υψηλά ποσοστά. Τα άτομα τα οποία υπέστησαν εργασιακή 
παρενόχληση εμφάνισαν μέτριας έντασης συμπτώματα άγχους. Χρόνια προβλήματα 
υγείας, όπως η  κατάθλιψη και η αγχώδης διάθεση  είναι πολύ συχνά στα άτομα αυτά. 
Η πρώιμη αναγνώριση και διαχείριση του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης 
καθώς και η θεραπεία των χρόνιων προβλημάτων υγείας που πιθανόν να σχετίζονται 
με το φαινόμενο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. 
Λέξεις-Κλειδιά: Εργασιακή παρενόχληση, Χρόνια προβλήματα υγείας, Άγχος, 
Νοσηλευτικό προσωπικό  
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΜΑΔΙΚΗΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΩΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. 

Μαρία Μανιού1, Ευάγγελος Παπαδάκης2, Κωσταντίνος Τόγκας3, 
 

1. Νοσηλεύτρια – Μηχανικός Πληροφορικής, MSc, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης, 
Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

2. Νοσηλευτής -  Οικονομολόγος, MSc, PhD(c), Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  
ΒΠΓΝΗ  

3. Ψυχολόγος -  Κοινωνικός Λειτουργός, MSc, PhD, Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου. 

 

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι η εργασιακή παρενόχληση μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού. Υποθέσαμε ότι η 
Ψυχοθεραπεία μικρού σχήματος μπορεί να μειώσει την ένταση των χρόνιων ψυχικών 
και σωματικών προβλημάτων υγείας που μπορεί να εμφανίζουν τα θύματα εργασιακής 
παρενόχλησης τα οποία βιώνουν άγχος. 
 
Σκοπός: Αυτή η μελέτη επιδιώκει να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα της 
Ανώνυμης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας μέσω τηλεσυνδιάσκεψης σε νοσηλευτικό 
προσωπικό, θύματα εργασιακής παρενόχλησης το οποίο εργάζεται σε Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Υγείας, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας στο νησί της Κρήτης 

Μεθοδολογία: Σε μια μελέτη ελέγχου περίπτωσης συμμετείχαν 14 άτομα 
νοσηλευτικού προσωπικού θύματα εργασιακής παρενόχλησης τα οποία 
κατανεμήθηκαν τυχαία σε παράλληλες και ανώνυμες ομάδες (μία ομάδα παρέμβασης 
με Ψυχοθεραπεία  και μία ομάδα ελέγχου χωρίς Ψυχοθεραπεία) το έτος 2018. Ένας 
εξειδικευμένος Ψυχολόγος έδωσε ένα σχήμα Ψυχοθεραπείας 10 συνεδριών στην 
ομάδα παρέμβασης, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν έλαβε καμία θεραπεία. 
Χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η ένταση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από 
το άγχος, το σταθμισμένο εργαλείο Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). 

Αποτελέσματα: Σημαντική μείωση της έντασης των συμπτωμάτων του άγχους 
παρουσιάστηκε μετά την παρέμβαση (μέσος όρος 9,71 - εβδομάδα 0, t =1 έως 4,85– 
εβδομάδα 14, t =1) χρησιμοποιώντας την κλίμακα Hamilton υποδηλώνοντας ότι το 
σχήμα Ψυχοθεραπείας ήταν αποτελεσματικό. Συγκεκριμένα εμφανίστηκε μείωση της 
έντασης των συμπτωμάτων που αφορούσε τα εξής χρόνια προβλήματα υγείας: 
αγχώδη διάθεση, ένταση, γαστρεντερικά προβλήματα, κατάθλιψη, καρδιαγγειακά 
προβλήματα, φοβίες και αναπνευστικά προβλήματα. 

Συμπεράσματα: Τα δεδομένα από την έρευνα δείχνουν ότι η Ανώνυμη Ομαδική 
Ψυχοθεραπεία μέσω Τηλεσυνδιάσκεψης είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη 
θεραπεία της έντασης των συμπτωμάτων που προέρχεται από το άγχος στα άτομα 
που έχουν υποστεί εργασιακή παρενόχληση και συγκεκριμένα στα εξής προβλήματα 
υγείας: αγχώδη διάθεση, ένταση, γαστρεντερικά προβλήματα, κατάθλιψη, 
καρδιαγγειακά προβλήματα, φοβίες, αναπνευστικά προβλήματα. 

Λέξεις κλειδιά: Ομαδική Ψυχοθεραπεία, Τηλεσυνδιάσκεψη, Χρόνια προβλήματα 
υγείας, Άγχος, Νοσηλευτικό προσωπικό  
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ.  

 
Νικόλαος Παπαλαζάρου1, Νικόλαος Ρίζος2 

 
1. Νοσηλευτής, Γ.Ν .Τρικάλων  

2. Νοσηλευτής, Προϊστάμενος Χειρουργικής Γ. Ν. Τρικάλων  
 
Εισαγωγή: Ο οργανισμός μας έχει ένα ρυθμό για όλες τις λειτουργίες του, το λεγόμενο 
"βιολογικό ρολόι" ή κιρκαδιανός ρυθμός που καθορίζει τον τρόπο  λειτουργίας του. Στις 
υπηρεσίες υγείας οι Νοσηλευτές έχουν την ευθύνη για την παροχή φροντίδας υγείας 
σε 24ωρη βάση και με αυτό το τρόπο αναγκάζονται να εργάζονται με κυλιόμενα 
ωράρια. Οι άνθρωποι που εργάζονται με το σύστημα εναλλασσόμενου ωραρίου  
αναγκάζονται να διακόψουν τον βιολογικό ρυθμό των 24 ωρών που καθορίζεται από 
το ρολόι του εγκεφάλου με μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση του 
κυκλικού ωραρίου στη ψυχοσωματική υγεία των Νοσηλευτών καθώς και στην ποιότητα 
ζωής τους.  
 
Μεθοδολογία: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία είναι η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Μελετήθηκαν άρθρα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας την 
τελευταία δεκαετία. Χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και 
CINAHL με την βοήθεια των λέξεων κλειδιών.  
 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα στο σύνολο των άρθρων που μελετήθηκαν τη 
τελευταία δεκαετία, ανέδειξαν  τα προβλήματα υγείας που οφείλονται αποκλειστικά στο 
κυκλικό ωράριο εργασίας των νοσηλευτών ανεξαρτήτου φύλου που φαίνεται να 
επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ψυχοσωματική υγεία των Νοσηλευτών.  
 
Συμπεράσματα: Η εργασία με εναλλασσόμενες βάρδιες μπορεί να έχει αρνητική 
επίδραση τόσο στη ψυχική όσο και στην σωματική υγεία των Νοσηλευτών.  Η 
διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού φαίνεται  να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα 
ζωής των Νοσηλευτών.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: κυκλικό ωράριο, κιρκάδιος ρυθμός, παράγοντες υγείας, 
ψυχοσωματική υγεία νοσηλευτών.  
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Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ ΑΠΟ SARS-COV-2  
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ασημίνα Δημοπούλου1, Μαρία Σάτλα2 

1. Νοσηλεύτρια , Πνευμονολογική / Covid-19 κλινική Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 

2. Νοσηλεύτρια , Πνευμονολογική / Covid-19 κλινική Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» 
 

Εισαγωγή : Οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας, εργαζόμενοι εντατικά υπό την πρωτόγνωρη πίεση της πανδημίας 
από  SARS-COV-2. Οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα για την 
επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ζωή τους. 

Σκοπός : Η διερεύνηση των επιπτώσεων της νόσου από SARS-COV-2 στην 
επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ζωή των επαγγελματιών υγείας. 

Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση Ελληνικών και ξενόγλωσσων άρθρων 
και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων το τελευταίο έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων «Pubmed» , «Medscape» , «Googlescholar», καθώς και στις ηλεκτρονικές 
σελίδες των οργανισμών  «International Council of Nurses», «World Health 
Organisation». Συλλογή στοιχείων με βάση την προσωπική εμπειρία ως εργαζόμενη 
σε κλινική Covid-19  και ως επαγγελματίας υγείας που νόσησε. 

Αποτελέσματα : Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών του «Occupantional and 
EnvironmentalMedicine»  στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επαγγελματίες υγείας έχουν 7 
φόρες περισσότερες πιθανότητες να μολυνθούν από τον ιό SARS-COV-2 σε σχέση με 
τον γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συνδέσμου 
Νοσηλευτών μέχρι τις 13/1/2021 είχαν χάσει τη ζωή τους από την αναπνευστική νόσο 
από SARS-COV-2 περίπου 2200 Νοσηλευτές σε 44 χώρες. Το λεγόμενο «COVID 
EFFECT» οδηγεί στην ένταση του επαγγελματικού stress με αποτέλεσμα το 80% των 
νοσηλευτών που εργάζονται σε κλινικές που νοσηλεύονται ασθενείς με SARS-COV-
2,να εμφανίζουν κατάθλιψη . Όταν ένας επαγγελματίας υγείας νοσεί, εκτός από τα 
προφανή προβλήματα στην υγεία του έχει να αντιμετωπίσει και το έντονο stress, που 
δημιουργείται λόγω των αισθημάτων φόβου και  επαγγελματικής ανεπάρκειας. 

Συμπεράσματα : Οι επαγγελματίες υγείας έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
νοσήσουν από αναπνευστική λοίμωξη λόγω  SARS-COV-2,  σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό και οι επιπτώσεις κυρίως στην ψυχική υγεία και την προσωπική τους ζωή 
είναι έντονες. 

Λέξεις κλειδιά : Επαγγελματίας υγείας, SARS-COV-2 ,health care professional  
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Η ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ COVID-19 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Ιωάννα Λουραντάκη 

Νοσηλεύτρια, MSc, Γ.Ν.«Χαλκιδικής» 

Εισαγωγή: Ενόψει της ταχείας μετάδοσης του κορωνοϊού 2 (SARS-CoV-2) και του 
αντίκτυπου της οξείας πνευμονικής νόσου, που προκαλεί (COVID-19), στην 
ψυχοσωματική υγεία των εργαζομένων, οι χώρες έχουν έρθει αντιμέτωπες με το 
ζήτημα της αναγνώρισης της COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια. 

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά 
με τον χαρακτηρισμό και την αναγνώριση της COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια 
των Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) καθώς και του ρόλου των νοσηλευτών κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων «Pubmed» και «Google Scholar» και στοιχείων από διεθνείς οργανισμούς 
σχετικούς με την εργασία και την επαγγελματική υγεία/ασφάλεια. 

Αποτελέσματα: ΟΙ ΕΥ, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους και των συνθηκών 
εργασίας στην περίθαλψη, ενδέχεται να εκτεθούν στο SARS-CoV-2 εντός της 
εργασίας, με αποτέλεσμα τη νόσηση ή και το θάνατο. Σαράντα πέντε χώρες 
αναγνώρισαν την COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια των ΕΥ. Ορισμένες χώρες 
(Αργεντινή, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία κ.ά.) υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό 
την αναγνώριση αυτή. Αντιθέτως, σε άλλες χώρες (Ελβετία, Ελλάδα, Βουλγαρία, 
Σλοβενία κ.ά.) η υποστήριξη ήταν ελάχιστη, διότι δεν υπήρξε η ανάλογη πολιτική 
βούληση. Κάποιες χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, Γαλλία, Νότια Αφρική) 
πραγματοποίησαν τροπολογίες στο νομοθετικό τους σύστημα, ώστε να αναγνωρίσουν 
επίσημα την COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια ή ως εργατικό ατύχημα (Ιταλία). 
Σε άλλες (Αγγλία, Βέλγιο, Καναδάς, Νορβηγία κ.ά.) αποδέχονται την αναγνώριση με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια ή κατά περίπτωση. Τέλος, αρκετές χώρες (Αργεντινή, 
ΗΠΑ, Ινδία, Kίνα, Τουρκία κ.ά.) παρέχουν αποζημίωση στους νοσούντες ή 
αποθανόντες ΕΥ. Οι νοσηλευτές συμμετέχουν ενεργά στις παρεμβάσεις ελέγχου και 
πρόληψης της λοίμωξης του SARS-CoV-2 (υγιεινή χεριών, εμβολιασμός, επιτήρηση 
καθαρισμού/απολύμανσης, καταγραφή/δήλωση επαγγελματικής έκθεσης, εκπαίδευση 
στη σωστή χρήση/σωστή αφαίρεση των μέσων ατομικής προστασίας, ιχνηλάτηση 
επαφών, καθοδήγηση της τήρησης των μέτρων καραντίνας/απομόνωσης, διαλογή 
ύποπτων περιστατικών με COVID-19 κ.ά.). 

Συμπεράσματα: Η COVID-19 αποτελεί τη νέα επαγγελματική ασθένεια των ΕΥ. Η 
πρακτική αναγνώρισής της διαφέρει μεταξύ των χωρών. Ο ρόλος των νοσηλευτών 
παραμένει ζωτικός για τον περιορισμό της πανδημίας. Προτεραιότητα της πολικής 
υγείας θα πρέπει να αποτελέσει η διατήρηση της επαγγελματικής υγείας, προκειμένου 
οι ΕΥ να μην επωμιστούν μόνοι τους τις ευρείες συνέπειες του ιού, να μην 
εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη παροχή 
υπηρεσιών υγείας. 

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματική νόσος, επαγγελματίες υγείας, επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια, νοσηλευτές, COVID-19  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Γκρέτα Χότζα 1 , Νάντερ Μπανιόντα 2, Ευάγγελος Μπόλης3 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, «Euromedica Γενική Κλινική Κυανούς Σταυρός» 

2. Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας «Euromedica Γενική Κλινική Κυανούς 

Σταυρός» 

3. ΜΕΘ Γ.Ν.Π «Τζάνειο» 

Εισαγωγή: Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης είναι μια αρνητική 

ψυχολογική κατάσταση, η οποία κάνει την εμφάνιση της σε συγκεκριμένους 

επαγγελματικούς τομείς και φέρνει επιπτώσεις τόσο στην σωματική και ψυχολογική 

υγεία του ατόμου όσο και στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού στον οποίο εργάζεται. 

Στην σημερινή εποχή άλλος ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι η 

εμφάνιση της νόσου Covid-19 με τους επαγγελματίες υγείας να βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή για να αντιμετωπίσουν τη πανδημία. 

Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν επαγγελματική εξουθένωση 

στους επαγγελματίες υγείας και πως επηρεάζονται από τη νόσο COVID-19 μέσα από 

την σύγχρονη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 

μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα κατά την τελευταία 

δεκαετία και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed».  

Αποτελέσματα: Η εμφάνιση του Κορωνοϊού COVID-19 έχει αυξήσει τα καθήκοντα  

του υγειονομικού προσωπικού σε πολλά επίπεδα, όπως είναι οι υψηλές ανάγκες 

περίθαλψης και φροντίδας ασθενών,  ανησυχία για την προστασία της δικής τους 

υγείας και των δικών τους προσώπων, πολύωρη συνεχής εργασία, η αντιμετώπιση  

δυσαρεστημένων ασθενών και συγγενών. Συγκεκριμένα έναν χρόνο μετά την 

εμφάνιση του ιού SARS-CoV-2 καταγράφονται συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο 

περίπου 78 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα. Από το σύνολο των 78 

εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 1,7 εκατομμύρια ασθενών έχουν χάσει 

τη ζωή τους, 55 σχεδόν εκατομμύρια περιπτώσεων έχουν αποθεραπευτεί ενώ στη 

παρούσα χρονική περίοδο υπάρχουν 21 εκατομμύρια ενεργά κρούσματα εκ των 

οποίων τα 106.210 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. 

Συμπεράσματα: Η φροντίδα της ψυχικής υγείας και η διαχείριση του άγχους 

συμβάλλει στο να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας, να διατηρήσουμε τον έλεγχο 

και να παραμείνουμε αποτελεσματικοί. Παράλληλα η  διοίκηση του νοσοκομείου θα 

πρέπει να δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας και να μειώνει τα επίπεδα του άγχους 

απέναντι στην πανδημία, προκειμένου να αποφύγουν αρνητικές συνέπειες  στην 

ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας και στην επιδείνωση του συνδρόμου της 

επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, Νοσηλευτικό προσωπικό, Covid-19,   
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : Η 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΓΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 

 
Παρασκευή Ζώτου1, Γιολάντα Ζήκα2, , Παρασκευή Μαλάμου3 

 

1. Νοσηλεύτρια, ΜSc, PhD, Υπεύθυνος  Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής 
Μονάδας, Π. Γ.Ν. Ιωαννίνων 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD, Αν. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Π. Γ.Ν. Ιωαννίνων 

3. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Ρ/Μ&Δ/Μ κλινικής ΠΓΝΙ. 
  
Εισαγωγή: Στη χώρα μας εκδόθηκε το 2012, Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία 
διαμόρφωσε το βασικό πλαίσιο διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, ενώ παράλληλα 
έθεσε τις βασικές αρχές ορθής διαλογής και διαχείρισής τους. Η τήρηση ή μη των 
ανωτέρω αρχών από όλες τις Υγειονομικές Μονάδες της Χώρας έχει επιπτώσεις στο 
Περιβάλλον, την Δημόσια Υγεία αλλά και την Οικονομία.  
 
Σκοπός: Να γίνει αντιληπτό από τους  συμμετέχοντες η χρησιμότητα της ορθής  
διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων στις Υγειονομικές Μονάδες. 
 
Μεθοδολογία: Ανασκόπηση της κείμενης νομοθεσίας και βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και αναφορά ορθών 

πρακτικών διαχείρισης στο τμήμα Ρευματολογίας/ Ενδοκρινολογίας του ΠΓΝ. 

Ιωαννίνων. 
 
Αποτελέσματα: Γνώσεις: Oι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις 
κατηγορίες των ιατρικών αποβλήτων που παράγονται σε μια υγειονομική μονάδα. 
Δεξιότητες:  Oι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να διαχωρίζουν τα  ιατρικά απόβλητα 
που παράγονται σε μια υγειονομική μονάδα ανάλογα με την κατηγορία τους. 
 
Συμπεράσματα: Η τήρηση των ανωτέρω αρχών από όλες τις Υγειονομικές Μονάδες 
της Χώρας είναι αναγκαίος. Ο λανθασμένος δε διαχωρισμός έχει ως αποτέλεσμα: Α) 
μη επικίνδυνα αστικά απόβλητα να καταλήγουν σε επεξεργασία μαζί με τα επικίνδυνα, 
πολλαπλασιάζοντας το κόστος διαχείρισής τους ρυπαίνοντας το περιβάλλον, Β) 
επικίνδυνα απόβλητα να καταλήγουν σε κάδους αστικού τύπου (οικιακών) αποβλήτων, 
με αποτέλεσμα όχι μόνο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξαιτίας τοξικών και 
άλλων ρύπων, αλλά και την διακινδύνευση της δημόσιας υγείας, λόγω των παθογόνων 
μικροοργανισμών και βακτηριδίων προερχόμενων από μολυσματικά απορρίμματα. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: ιατρικά απόβλητα, ορθή διαλογή, επικίνδυνα αστικά απόβλητα, 
επικίνδυνα απόβλητα.
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Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
 

ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  
 

Γαρουφαλιά Καλυβά1,2, Κωνσταντίνα Ράπτη1,2 

 

1. Σπουδάστρια Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής 
2. Φοιτήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Τμήμα 

Νοσηλευτικής 

Εισαγωγή: Υπάρχουν πολλοί τύποι ψυχωτικών διαταραχών που εκδηλώνονται με 
διαφορετική κλινική εικόνα και φέρουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική, 
πνευματική αλλά και σωματική υγεία του ανθρώπου. Ο πάσχων χάνει την επαφή με 
την πραγματικότητα και η κρίση του για ζητήματα που αφορούν τον εαυτό του και τον 
κόσμο που τον περιβάλλει είναι περιορισμένη. Οι Συνδρομές Παραληρητικής 
Παραγνώρισης (ΣΠΠ) αποτελούν κατηγορία των ψυχωτικών διαταραχών και συνιστά 
ένα σύνολο από τέσσερις μορφές υποτύπων. Αυτές είναι οι Capgras, Fregoli, 
σύνδρομο ψυχοσωματικής μεταμόρφωσης και σύνδρομο «υποκειμενικού σωσία». 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της παθογένειας των συνδρόμων 
παραληρητικής παραγνώρισης. Η παράθεση της κλινικής εικόνας των ασθενών, των 
πιθανών αιτιών, των προτεινόμενων θεραπειών και της συσχέτισης των συνδρόμων 
με την βία και την εγκληματικότητα. 
 
Μεθοδολογία: Υλοποιήθηκε έρευνα μεταξύ ανασκοπικών μελετών και άρθρων, 
εντοπισμένα σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και στις ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων που αφορούν τις βιοεπιστήμες όπως PubMed και ΙΑΤΡΟΤΕΚ. 
 
Αποτελέσματα: Τα ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα αποσαφηνίζουν ότι η 
επικινδυνότητα των ατόμων που πλήττονται από κάποιο σύνδρομο παραληρητικής 
παραγνώρισης έγκειται είτε στην παντοδυναμία που αισθάνονται είτε στην 
προσπάθειά τους να αμυνθούν από αυτό που αναγνωρίζουν ως απειλή. Οι πάσχοντες 
εκτονώνουν τις παθολογικές συμπεριφορές τους τόσο σε ανθρώπους –κυρίως σε 
άτομα του οικογενειακού τους περίγυρου- όσο και σε ζώα και αντικείμενα. Κοινή βάση 
και των τεσσάρων υποτύπων αποτελούν η εμμονή, οι επιμένουσες παραληρητικές 
ιδέες, το συναίσθημα ότι καταδιώκονται και η κοινωνική απόσυρση.  
 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς ψυχωτικών διαταραχών έχουν λανθασμένη αντίληψη για 
τον εαυτό τους και τον περίγυρο τους και χρήζουν ειδικής διαχείρισης από οικογενειακό 
περιβάλλον και από επαγγελματίες υγείας. Οι σχετικές θεραπείες βοηθούν στην 
εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής αλλά όχι στην πλήρη ίαση του ασθενούς. Η 
πρόληψη περιλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση με την  εμφάνιση 
των πρώιμων συμπτωμάτων.  
 
Λέξεις-κλειδιά: Αντίληψη, βία, ψυχωτικές διαταραχές, ψυχιατρική, σύγχυση.  
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ΑΝΟΡΕΞΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ : ΛΕΞΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΕΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Μαρία-Αναστασία Καραγιάννη 1 

 

1. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 

 
Εισαγωγή: Η νευρική ανορεξία είναι μία χρόνια ψυχιατρική ασθένεια που προσβάλλει 
περισσότερο τις γυναίκες (σε ποσοστό 0,9-4%), χωρίς βέβαια να εξαιρούνται οι 
άνδρες, με την έναρξη να δρομολογείται κυρίως στην εφηβεία αλλά και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες. Η νευρική ανορεξία ορίζεται ως μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή διαταραχή 
της διατροφής που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία διατήρησης ενός ελάχιστα 
φυσιολογικού βάρους και τις ανελαστικές διατροφικές συνήθειες.  
 
Σκοπός : Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της πολυπλοκότητας της νευρικής 
ανορεξίας και της αιτιότητάς της  και η σημασία της παρέμβασης των νοσηλευτών στην 
αποκατάσταση της υγείας των ασθενών αυτών. 
 
Μεθοδολογία : Κατά τη συγγραφή της εργασίας αυτής, πραγματοποιήθηκε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση πολλαπλών  άρθρων για τη νευρική ανορεξία κατά κύριο 
λόγο στην αγγλική αλλά και στην ελληνική γλώσσα τα οποία εκδόθηκαν την τελευταία 
δεκαετία .  
 
Αποτελέσματα: Σήμερα η ανορεξία επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
με το ποσοστό όλο και να αυξάνεται λόγω των προτύπων που προβάλλονται από τον 
δυτικό κόσμο, χωρίς βέβαια να γίνεται υποτίμηση του γενετικού παράγοντα. Η 
συμβολή του νοσηλευτή στην κλινική ψυχιατρική θεραπευτική του ασθενή με ανορεξία 
είναι καθοριστική. 
 
Συμπεράσματα: Η ανορεξία είναι μία πολύ σοβαρή ασθένεια με πολλαπλά αίτια και 
παρόλο που πολλές φορές είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα της, 
η βιβλιογραφία αποδεικνύει το αντίθετο. Ο νοσηλευτής αποτελεί το μέλος της 
θεραπευτικής ομάδας που είναι σε συνεχή επαφή με τον ασθενή από την αρχή της 
νοσηλείας του. Η κατάλληλη κατάρτιση, η εμπειρία και η υπομονή των νοσηλευτών ως 
μέλη της θεραπευτικής ομάδας, μέσω της  παροχής ολιστικής φροντίδας, συμβάλλουν 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών με ψυχογενή ανορεξία. 
 
Λέξεις – Κλειδιά : Ανορεξία, κοινωνικά πρότυπα, γενετική, νοσηλευτής  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ  2Ο ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Δημήτρης Σουλιώτης1, Ελένη Δράκου2, Κυριάκος Σουλιώτης3, Δημήτρης Τζιάλλας4, 

Πέτρος Σκαπινάκης5, Πέτρος Τζίμας6 

1. Διευθυντής Αναισθησιολογίας, Γ. Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

2. Νοσηλεύτρια, Γ. Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

3. Ειδικευόμενος Ιατρός Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ιωαννίνων 

4. Νοσηλευτής, MSc, NFESC, Phd(c), Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΔΜΥ 61, Τομεάρχης 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 

5. Καθηγητής Ψυχιατρικής, PhD,  Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Συντονιστής Π.Μ.Σ ΕΑΠ ΔΜΥ 61 

6. Καθηγητής Αναισθησιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Εισαγωγή: Η πανδημία COVID19 επιφέρει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές και 

υγειονομικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι 

ψυχολογικές που εκδηλώνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το υγειονομικό 

προσωπικό αποτελεί ευαίσθητη ομάδα καθώς είναι αυτή που αντιμετωπίζει τα 

περιστατικά COVID19. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων εργάζεται 

σε συνθήκες ιδιαίτερης έντασης οι οποίες επιδεινώθηκαν καθώς προέκυψαν επιπλέον 

τα περιστατικά  COVID19.  
 
Σκοπός:  Η διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων της πανδημίας (φόβου, 

άγχους κατάθλιψης και στρες) στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων 

των νοσοκομείων της Ηπείρου.  
 
Μεθοδολογία: Από 25/2/2021 έως 30/4/2021 διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων των 5 νοσοκομείων της Ηπείρου. 

Συλλέχθηκαν 159 ερωτηματολόγια που αντιστοιχούν στο 20% του συνόλου του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των χειρουργείων των συγκεκριμένων νοσοκομείων. 

Περιλάμβαναν δημογραφικά δεδομένα, το ερωτηματολόγιο της κλίμακας φόβου Fear 

of COVID19 scale  και το ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση κατάθλιψης, άγχους και 

στρες DASS-21.   
 
Αποτελέσματα:  Από την ανάλυση των απαντήσεων βρέθηκε ότι η μέση τιμή φόβου 

ανέρχεται σε 17,14 (εύρος δυνατών τιμών ερωτηματολογίου: 0-35). Σε εύρος κλίμακας 

0-42 η μέση τιμή των επιπέδων κατάθλιψης είναι 8,97, του άγχους 8,01 και του στρες 

11,04. Ποσοστό 40,9% των συμμετεχόντων παρουσιάζει ήπια έως άκρως σοβαρή 

κατάθλιψη, ποσοστό 44,7% παρουσιάζει ήπιο έως άκρως σοβαρό άγχος και ποσοστό 

27% ήπιο έως άκρως σοβαρό στρες. Υψηλότερες τιμές φόβου παρουσιάζουν οι 

γυναίκες έναντι των ανδρών, το νοσηλευτικό προσωπικό έναντι του ιατρικού και όσοι 

συζούν με ενήλικες >60 ετών. Οι Νοσηλευτές και οι υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές άγχους. Επίσης διαπιστώθηκε σαφής συσχετισμός 

μεταξύ των επιπέδων φόβου και επιπέδων κατάθλιψης, άγχους και στρες. Τις 

χαμηλότερες τιμές φόβου έχουν όσοι παρουσιάζουν κανονικά επίπεδα  κατάθλιψης, 

άγχους και στρες (Μέση τιμή φόβου 14,56, 14,69, 15,54, αντίστοιχα) και τις 
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υψηλότερες τιμές φόβου όσοι παρουσιάζουν άκρως σοβαρή κατάθλιψη, άγχος και 

στρες (Μέση τιμή φόβου 29,83, 26,38, 29,67 αντίστοιχα).  
 
Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φόβου, άγχους, κατάθλιψης και στρες στο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων των νοσοκομείων της Ηπείρου σε 

σημαντικά ποσοστά. Η ανάγκη υποστήριξης των εργαζομένων από το κοινωνικό 

περιβάλλον και τους θεσμούς είναι απαραίτητη και επιτακτική, προκειμένου να είναι σε 

θέση να συνεχίσουν τα καθήκοντά τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
 
Λέξεις – Κλειδιά: COVID19, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, Νοσοκομεία Ηπείρου, 

ψυχολογικές επιπτώσεις  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΝ ΟΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. 

 
Μαρία Μανιού1, Ευάγγελος Παπαδάκης2 

 

1. Νοσηλεύτρια, RN, MSc, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Νοσηλευτικής, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο   

2. Νοσηλευτής -  Οικονομολόγος, MSc, PhD(c), Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  
ΒΠΓΝΗ   

 

Εισαγωγή:  Εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος και της έλλειψης του 
νοσηλευτικού προσωπικού  στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η εμφάνιση 
προβλημάτων υγείας που αφορούν τη σωματική και σωματική υγεία των νοσηλευτών 
είναι σύνηθες φαινόμενο. 
 

Σκοπός: Να καταγραφεί η ένταση των συμπτωμάτων του άγχους και να αποτυπωθεί  

η ύπαρξη χρόνιων προβλημάτων υγείας σε νοσηλευτικό προσωπικό  που εργάζεται 

σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας. 

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε έρευνα σε 21 δομές στην περιοχή της Κρήτης κατά την 

περίοδο Αυγούστου 2017 – Ιανουάριο 2018. Στη μελέτη συμμετείχαν 213 άτομα.  Όλοι 

οι ερωτηθέντες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Η μέτρηση του άγχους  καταγράφηκε 

με την Κλίμακα Ποσοτικής Εκτίμησης του Άγχους του Hamilton (HAM-A) και τέλος για 

την αποτύπωση  των χρόνιων προβλημάτων υγείας χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκεύασε ο ερευνητής. Χρόνιο θεωρείται το πρόβλημα 

υγείας ή η πάθηση που διήρκησε περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς 

φαρμακευτική αγωγή.  

Αποτελέσματα:. Διαπιστώθηκε από τη κλίμακα ποσοτικής εκτίμησης του άγχους 

Hamilton ότι η ένταση των συμπτωμάτων άγχους για το συνολικό δείγμα της έρευνας 

είχε μέση τιμή 11.41  Το νοσηλευτικό προσωπικό εμφάνιζε ήπια ως πολύ σοβαρά 

προβλήματα υγείας τα οποία διαρκούσαν για περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς 

φαρμακευτική αγωγή. Συγκεκριμένα εμφάνιζαν  χρόνια προβλήματα υγείας ήπια ως 

πολύ σοβαρά όπως «αγχώδης διάθεση» (76.1%), «ένταση» (65.3%), «γενικά 

προβλήματα από το μυϊκό σύστημα» (58.7%), «γενικά σωματικά προβλήματα 

(αισθητηριακά) (40.8%), «προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο» (49.3%), 

«γνωσιακά προβλήματα» (54.9%), «γαστρεντερικά προβλήματα» (45.5%), 

«κατάθλιψη» (44.1%), «καρδιαγγειακά προβλήματα» (39.4%), «προβλήματα από το 

αυτόνομο Νευρικό Σύστημα» (35.2%), «φοβίες» (33.8%), «αναπνευστικά 

προβλήματα» (30.5%), «ουρογεννητικά προβλήματα» (29.1%). 

Συμπεράσματα: Η αγχώδης διάθεση είναι το πιο συχνό χρόνιο πρόβλημα υγείας που 

αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα χρόνια προβλήματα υγείας που 

αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να διαγιγνώσκονται και να 

αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Πολύ πιθανόν κάποια από τα παραπάνω 

προβλήματα υγείας να σχετίζονται με το άγχος. Επομένως, 

προτείνονται δύο είδη παρεμβάσεων που είναι η ατομική ή η ομαδική ψυχοθεραπεία 

που δίνουν άλλη διάσταση στην αντιμετώπιση τους. 

 
Λέξεις κλειδιά: Χρόνια προβλήματα υγείας, Άγχος, Νοσηλευτικό προσωπικό
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ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Φωτεινή Σάκκα1 

1. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Η Σχιζοφρένεια είναι μια από τις πιο σημαντικές νόσους που επηρεάζουν 
τον εγκέφαλο και επιδρούν βαθειά στην ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται, να 
αντιλαμβάνεται καταστάσεις, να αισθάνεται και να συμπεριφέρεται σωστά γεγονός που 
δημιουργεί προβλήματα στην προσωπική ζωή του ασθενούς, στο επάγγελμα του και 
στην κοινωνική του έκφραση. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της νόσου, της 
συμπτωματολογίας της, της πορείας της, της θεραπείας καθώς και της νοσηλευτικής 
φροντίδας που καλείται να παράσχει ο νοσηλευτής σε τέτοιες περιπτώσεις. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση τόσο της ελληνικής όσο της 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Google 
Scholar. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από σημαντικά βιβλία και άρθρα προσφάτως 
δημοσιευμένα κατά το χρονικό διάστημα 1996-2019. Κατά την αναζήτηση στο 
διαδίκτυο έγινε χρήση λέξεων κλειδιών όπως: Σχιζοφρένεια, νοσηλευτική, ψυχική 
υγεία, ψυχική νόσος και φροντίδα. 
 
Αποτελέσματα: Η Σχιζοφρένεια είναι μια νοσολογική κατάσταση ιδιαίτερης 
σοβαρότητας και με σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής και την 
καθημερινότητα των νοσούντων. Διέπεται από ποίκιλα συμπτώματα που 
διαταράσσουν την σκέψη, την αντίληψη, την συμπεριφορά και την συναισθηματική 
φόρτιση των ασθενών. Το παραλήρημα, η αποδιοργάνωση του λόγου και της σκέψης 
και οι ψευδαισθήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο τέτοιων περιστάσεων. Στόχος 
επομένως είναι το άτομο να ενταχθεί στον κοινωνικό περίγυρο με όσο δυνατόν 
καλύτερη λειτουργικότητα και λιγότερα αρνητικά συμπτώματα της νόσου τους. 
 
Συμπεράσματα: Η συμπτωματολογία της Σχιζοφρένειας μπορεί να καταπραϋνθεί  με 
τις ανάλογες παρεμβάσεις εκ μέρους των επαγγελματιών υγείας με στόχο την 
αξιοποίηση του δυναμικού των σχιζοφρενών για όσο πιο λειτουργική ζωή τους 
επιτρέπει η νόσος τους. Μια ομαλή πορεία είναι δυνατή μόνο με τον απόλυτο 
συντονισμό της ορθής χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής συνδυαστικά με τη 
εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Ζωτικής σημασίας είναι η χρονικά πρόσφατη 
και έγκαιρη διάγνωση και η φροντίδα μετά από κάθε υποτροπή της νόσου. Είναι πολύ 
σημαντικό για τον ασθενή να αντιληφθεί την αξία της κάθε νοσηλευτικής παρέμβασης 
καθώς συνδέεται με την ποιότητα της φροντίδας που ο ασθενής λαμβάνει αλλά και να 
κατανοήσει ο ασθενής την αναγκαιότητα της φαρμακοθεραπείας.  
 
Λέξεις – κλειδιά: Σχιζοφρένεια, νοσηλευτική, ψυχική υγεία, ψυχική νόσος και 
φροντίδα.  
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ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΟΙΑΣ – ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 : ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Άγγελος Βάσος1, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος2 

1. Φοιτητής Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

2. Ψυχίατρος, ΜD, PhD, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Εισαγωγή: Η άνοια απαντάται συχνά στον πληθυσμό (στην τρίτη ηλικία) και 
ειδικότερα στην Ελλάδα όπου εμφανίζεται αύξηση του επιπολασμού λόγω της 
γήρανσης του πληθυσμού. Τα αίτια εμφάνισης της άνοιας μπορεί να είναι μη – 
αναστρέψιμα, αλλά και αναστρέψιμα όπως είναι η πρόσληψη βιταμίνης Β12 στον 
οργανισμό. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά των αναστρέψιμων 
αιτιών της άνοιας και κατά πόσο ισχύει ότι είναι όντως παράγοντας αναστροφής η 
ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 στον οργανισμό ενός ανθρώπου.  

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όπου έγινε 
αναζήτηση άρθρων της τελευταίας δεκαετίας σε μηχανές αναζήτησής όπως: Google 
Scholar, Journal of Geriatric Mental Health, PubMed, Science Direct κ.λπ. Έγινε 
ανασκόπηση σε έρευνες και βιβλιογραφικές αναφορές πάνω στην ανεπάρκεια της 
βιταμίνης Β12 στον οργανισμό και κατά πόσο αυτή επηρεάζει την εμφάνιση και 
ανάπτυξη άνοιας στον άνθρωπο. 

Αποτελέσματα: Στην παρούσα ανασκόπηση, διαπιστώθηκε από σύνολο μελετών ότι 
η χορήγηση βιταμίνης Β12 σε άτομα με προδιάθεση για άνοια ή ατροφία του 
εγκεφάλου, μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνισή της αλλά και να την εξαλείψει εν 
μέρη. Σε έρευνα που έγινε στο Οντάριο του Καναδά, το 2013, παρατηρήθηκε από τους 
ερευνητές ότι, αν συνδυαστεί η χορήγηση βιταμίνης Β12 και Β9 σε άτομα με ήπια 
γνωστική εξασθένηση φαίνεται να επιβραδύνεται ο ρυθμός ατροφίας του εγκεφάλου. 

Συμπεράσματα: Πιστεύουμε πως με την σωστή διατροφή και την σωστή τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής (είτε είναι προληπτική, είτε είναι συμπληρωματική), ο 
άνθρωπος μπορεί να προλάβει ή να καθυστερήσει την εμφάνιση της άνοιας. Οι 
νοσηλευτές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των σημείων και 
συμπτωμάτων έλλειψης βιταμίνης Β12 και θα μπορούσαν να προλάβουν την 
οποιαδήποτε εξέλιξη και ανάπτυξη άνοιας σε κάποιον ασθενή. Η συμμετοχή του 
νοσηλευτή στο καθημερινό διατροφολόγιο μέσω των παρατηρήσεών του πάνω στην 
συμπεριφορά του ασθενή και σε άμεση συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της 
θεραπευτικής ομάδας, μπορεί να είναι καταλυτική στην πρόληψη και θεραπεία της 
ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12. Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε την σημαντικότητα 
της ύπαρξης της βιταμίνης Β12 στην διατροφή μας, καθώς παίζει έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού ενός ανθρώπου    

Λέξεις - κλειδιά: Άνοια, B12, Συμπτώματα  



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ                       Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

129 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 

Άννα Ραμμογιάννη1, Φωτεινή Καμπέρη2, Ευάγγελος Φραδέλος3, Δημήτριος 

Παπαγιάννης3, Φωτεινή Μάλλη4, Ιωάννα Παπαθανασίου4 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Γρεβενών 

2. Νοσηλεύτρια, MSc, Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γρεβενών 

3. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας      

4. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Εισαγωγή: Η επιστήμη της νοσηλευτικής θα υποστεί μεγάλες αλλαγές λόγω της 
αύξησης του γηρασκώμενου πληθυσμού και των αναγκών του για παροχή ολιστικής 
και εξατομικευμένης φροντίδας, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της παρακολούθησης 
περιστατικών,κτηνκεκπαίδευσηκκαικτηνκέρευνα 
 
Σκοπός: Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της ευπάθειας και της 
ποιότητας ζωής καθώς και τη μεταξύ τους σχέση σε ηλικιωμένους (άνω των 60 ετών) 
στο δήμο Γρεβενών. Σύμφωνα με τη μελετώμενη βιβλιογραφία, αναμένεται μεγαλύτερο 
ποσοστό ευπάθειας στις γυναίκες και στις ηλικίεςκάνωκτωνκ80κετών.  
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για περιγραφική μελέτη συγχρονικού τύπου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 257 ατόμων άνω των 60 ετών στο δήμο Γρεβενών, τη 
χρονική περίοδο Μαρτίου και Απριλίου 2019. Εφαρμόστηκε δειγματοληψία ευκολίας. 
Για τη διερεύνηση της ευπάθειας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Tilburg Frailty 
Indicator (TFI) και για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων το 
ερωτηματολόγιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health 
OrganizationκQualityκofκLife)κWHOQOL-BREF. 
 
Αποτελέσματα: Απο το δείγμα των 257 ατόμων, το 44,4% αποτελούνταν από άνδρες 
και το 55,6% από γυναίκες. Βρέθηκε πως η συνολική ευπάθεια των ηλικιωμένων δεν 
είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ η ποιότητα ζωής τους είναι ικανοποιητική και δει το τμήμα 
που αφορά τις κοινωνικές σχέσεις και το περιβάλλον. Το γυναικείο φύλο, η ηλικία, η 
μοναχική ζωή, τα χρόνια νοσήματα, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, σχετίζονται 
αρνητικά στα αποτελέσματα της μελέτης με την ευπάθεια και την ποιότητα ζωής. 
 
Συμπεράσματα: Επομένως, ύστερα από τη διερεύνηση του συνδρόμου της 
ευπάθειας και της ποιότητας ζωής σε πληθυσμό του δήμου Γρεβενών, είναι αναγκαίο 
να διεξαχθούν και άλλες μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα έτσι ώστε να επαληθευτούν τα 
αποτελέσματα των μελετών και να συγκριθούν μεταξύ τους. Σκοπός είναι η πρόληψη 
του συνδρόμου της ευπάθειας και η πρώιμη αντιμετώπιση αυτού καθώς και η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανιχνεύοντας τους σημαντικότερους παράγοντες 
γι’ αυτούς. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Ευπάθεια, Ποιότητα Ζωής, Ηλικιωμένοι, Φροντίδα Υγείας  



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ                       Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

130 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 
 

Νίκη Γαλάτου1, Χρυσοδήμητρα Γαλάτου2, Μαρία Δερλού 3 ,Θεοδώρα Ζαφείρη 4 
 

1.Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, Γ.Ν. Άμφισσας  
2.Νοσηλεύτρια, Αιμοδοσίας, MSc, Γ.Ν. Λειβαδιάς 

3. Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη Χειρουργείου, Γ.Ν. Άμφισσας  
4. Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη ΤΕΠ & ΤΕΙ, Γ.Ν. Άμφισσας  

Εισαγωγή: Οι αρχές της Θετικής Ψυχολογίας βρίσκουν εφαρμογή στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της υγείας και της εργασίας και στοχεύουν στην ευζωία τόσο των ατόμων 
όσο και των οργανισμών. 
 
Σκοπός: Η μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν στην δημιουργία θετικών 
συναισθημάτων στον χώρο της εργασίας και ο τρόπος για την ανάπτυξη των θετικών 
στοιχείων των μελών των οργανισμών. 
 
Μεθοδολογία: Η μελέτη στηρίχτηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων της 
τελευταίας 10ετίας ,σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και σε ελληνικής βιβλιογραφίας.  
 
Αποτελέσματα: Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην δημιουργία ενός θετικού 
κλίματος στον εργασιακό χώρο είναι, ο σεβασμός, η πίστη στον οργανισμό, η 
εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη, η αυτονομία, η ομαδικότητα, οι ηθικές αξίες, οι καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις. Οι ηγέτες έχουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του θετικού 
αυτού κλίματος καθώς με τη θετική στάση τους και την συμπεριφορά τους μπορούν να 
διευκολύνουν την έκφραση θετικών συναισθημάτων. Η συγχώρεση δημιουργεί στους 
εργαζομένους ένα θετικό κλίμα, αίσθηση ασφάλειας και υποστήριξης και την πίστη ότι 
το άτομο στον οργανισμό είναι σημαντικό. Οι Park & Peterson (2003) αναγνωρίζουν 5 
οργανωτικές αρετές οι οποίες, αν και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα τον οργανισμό και 
το πολιτισμικό πλαίσιο, αποτελούν ηθικά χαρακτηριστικά των οργανισμών αυτών και 
μέρος της κουλτούρα τους. Αυτές είναι: 1. Σκοπός - το κοινό όραμα. 2. Ασφάλεια - η 
προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας. 3. Δικαιοσύνη - απαραίτητη για την 
συνεργασία και υγιή ανταγωνισμό. 4. Ανθρωπιά - το ενδιαφέρον, η συμπόνια. 5. 
Αξιοπρέπεια - ίση μεταχείριση των εργαζομένων ανεξαρτήτου θέσης. 
Ένας οργανισμός που ενθαρρύνει την εξωτερίκευση των συναισθημάτων, σκέψεων, 
ανησυχιών των εργαζομένων συμβάλλει στην εκδήλωση του αυθεντικού εαυτού και 
έτσι ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ψυχολογική παρουσία των μελών.  
 
Συμπεράσματα: Η θετική οργανωτική κουλτούρα έρχεται να δώσει έμφαση στη μελέτη 
των θετικών ποιοτήτων και σε εκείνους τους παράγοντες που συμβάλλουν στη βίωση 
θετικών συναισθημάτων, βελτιώνουν την απόδοση ενός οργανισμού και συμβάλλουν 
στην υγεία και ανάπτυξη των ίδιων των οργανισμών αλλά και των εργαζομένων τους. 
Η Θετική Ψυχολογία έχει εφαρμογές τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. 
Συμβάλλει στην βελτίωση της σωματικής υγείας καθώς και στην καλλιέργεια των 
θετικών συναισθημάτων. 
 
Λέξεις – κλειδιά: θετική ψυχολογία , οργανωτική κουλτούρα, εργασιακός χώρος.    
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ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» 

 

Ειρήνη Καραγεώργου 1 , Παναγιώτα Στρίμπελ2 , Ευτυχία Γιάγκου3 

1. Φοιτήτρια του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
2. Νοσηλεύτρια Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 

3. Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Τ.Ε.Ι.    Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 
 

Εισαγωγή: Η Ψυχογενής ανορεξία, είναι μια ψυχολογική διαταραχή 
αυτοεπιβαλόμενης ασιτίας. Εμφανίζεται κυρίως στους εφήβους. Υπολογίζεται ότι στην 
Ευρώπη για κάθε 100.000 κατοίκους αναλογούν 1,5 έως 5 νέα συμβάντα Ψ.Α. 
ετησίως. Η παρουσίαση μας επικεντρώνεται στον καίριο ρόλο του νοσηλευτή, ο οποίος 
είναι σημαντικό να είναι άρτια εκπαιδευμένος και να είναι γνώστης της πάθησης.  
 
Σκοπός: Η ανάλυση του φαινομένου της ψυχογενούς ανορεξίας με ειδικότερη 
αναφορά στις παρεμβάσεις όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
νόσου, τονίζοντας ιδιαίτερα το νοσηλευτικό ρόλο στη διαδικασία αποκατάστασης.  
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar. Το υλικό της μελέτης 
αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα, δημοσιευμένα κατά τη τελευταία δεκαετία στην αγγλική 
και ελληνική γλώσσα, τα οποία αξιολογούν τις διατροφικές συμπεριφορές και 
διαταραχές της Νευρογενούς Ανορεξίας. 
 
Αποτελέσματα: Η Ψυχογενής Ανορεξία, αποτελεί σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή, που 
συνήθως αρχίζει κατά τη εφηβεία. Το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, καθώς 
και τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ορισμένους από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες κινδύνου. Οι επιδημιολογικές μελέτες, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
την εμφάνιση των διατροφικών  διαταραχών και την συχνότητα που αυτές 
παρουσιάζουν. Ο νοσηλευτής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο 
και στην αντιμετώπιση της νόσου.  
 
Συμπεράσματα: H Ψ.A. αποτελεί μία μορφή διατροφικής  διαταραχής της 
συμπεριφοράς λήψης τροφής. Πολιτισμικές επιρροές, βιολογικοί και οικογενειακοί  
παράγοντες, λειτουργούν εκλυτικά στην εξέλιξη της νόσου. Ο νοσηλευτής συμβάλλει 
σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της πορείας των ασθενών που πάσχουν από Ψ.Α 
καθώς καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,  
προκειμένου να δοθεί έμφαση στις υποστηρικτικές παραμέτρους. Οι παρεμβάσεις του 
νοσηλευτή περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εκπαίδευση μιας ισορροπημένης 
διατροφής υψηλής θερμιδικής αξίας σε συνεργασία με διατροφολόγο. Στόχος του είναι 
να αναγνωρίσει τα συμπτώματα και να τα αντιμετωπίσει θεραπευτικά νωρίς, ώστε να 
προληφθούν οι δυσμενείς συνέπειες του νοσήματος. Τέλος γνωρίζει τον ασθενή ως 
άτομο και αντιμετωπίζει τις ανάγκες του ώστε να προληφθεί περαιτέρω αναπηρία.   
 
Λέξεις Κλειδιά: Διατροφικές διαταραχές, Ψυχογενής ανορεξία, Νοσηλευτικός ρόλος 
Πρόληψη, Αντιμετώπιση.   
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«Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΤΑΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ» 
 

Ηλίας Διονυσόπουλος1, Αγγελική Σταθαρού2, Ζωή Πέτρου3 

 

1. Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, RN, Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
2. Προϊσταμένη , RN, MSc, Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

3. Φοιτήτρια Κοινωνικής Πολιτικής , Πάντειο Πανεπιστήμειο , Αθήνα 
 
Εισαγωγή: Η ουσία κεταμίνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1962 στην  
Κτηνιατρική ως αναισθητικό και αναλγητικό φάρμακο. Επί δεκαετιών κυκλοφορούσε 
στην «αγορά» ως ναρκωτική ουσία , ευρύτερα γνωστή με την ονομασία «Special K», 
δηλαδή ψυχαγωγικό ναρκωτικό. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα , 
εστιάστηκε στην αξιόλογη και άμεση θεραπευτική της δράση σε καταθλιπτικους 
ασθενείς, οι οποίοι εμφάνισαν ύφεση συμπτωματολογίας σε μικρό χρονικό διάστημα 
συγκριτικά με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. 
 
Σκοπός : Διερευνάται η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος της κεταμίνης στην 

ψυχιατρική φαρμακευτική θεραπευτική ,ακόμη και με συν-χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων.  
 
Μεθοδολογία :Η παρούσα εργασία αποτελεί ποιοτική μελέτη φαινομενολογικής 

προσέγγισης. Χορηγήθηκε ενδοφλέβιο σκεύασμα κεταμίνης σε έξι ασθενείς του 

Αιγινητείου νοσοκομείου μετά από αίτημα τους  και συγκατάθεσης αυτών, παρουσία 

ψυχιάτρου, αναισθησιολόγου και νοσηλευτή, σε άρτια εξοπλισμένη υλικο-τεχνικά 

μονάδα. Έγινε καταγραφή θερμοκρασίας σώματος ανά 5-10 λεπτά/h  από την έναρξη 

της χορήγησης  και για 50 λεπτά/h, όπως και καταγραφή των εκδηλώσεων που 

εμφάνισαν οι ασθενείς. Πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, ο 

ασθενής συμπλήρωσε τις κλιμακές SF-12 και Zung Scale. 
 
Αποτελέσματα :Από τις καταγραφές εκδηλώσεων των ασθενών που υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία με κεταμίνη φάνηκε ότι: 1) η θερμοκρασία σώματος από την έναρξη-κατά 

τη διάρκεια και λήξη της θεραπείας είχε αυξομείωση της τάξης 1-1,50 C, 2) οι ασθενείς 

παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες,όπως αυτές περιγράφονται στη βιβλιογραφία, 

δηλαδή ζάλη, ναυτία, μούδιασμα άκρων, βυθισμό ,υπνηλία, αίσθημα «απώλειας – 

αιώρησης » σώματος και άλλες, 3) υπήρξε ύφεση συμπτωματολογίας σε σύντομο 

χρονικό διάστημα στην ανθεκτική κατάθλιψη. 
 
Συμπεράσματα :Στη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης,οι  μορφές κεταμίνης που 

χορηγούντα είναι :η ενδοφλέβια και η εισπνεόμενη. Η ενδοφλέβια γίνεται με 

επαναλαμβανόμενες εγχύσεις ανά χρονικά  διαστήματα για τη διατήρηση του 

θεραπευτικού αποτελέσματος και η εσκεταμίνη ,το ρινικό δηλαδή spray κατά τον ίδιο 

τρόπο και λόγο. Και οι δυο μορφές έχουν αντενδείξεις αλλα και ανεπιθύμητες ενέργειες 

κατά τη χορήγησή τους. Σταθμίζεται το θεραπευτικό όφελος για τον ασθενή. 

Παγκοσμίως πλέον έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της στην ψυχιατρική 

θεραπευτική, κυρίως στις διαταραχές της διάθεσης και σε διάφορες συνθήκες πόνου. 
 
Λέξεις κλειδιά:Ψυχιατρική θεραπευτική, ανθεκτική κατάθλιψη, κεταμίνη, εσκεταμίνη 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ  ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 
Αικατερίνη Αυγέρου 1 , Αγάπη Κολοβού 2 , Αικατερίνη Παληογιάννη 3 

 

1. Νοσηλεύτρια, MSc,  Προϊστάμενη Παθολογικής,  Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο». 
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Υπεύθυνη Προγράμματος Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, 

Συντονίστρια COVID-19, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας,  Δομή Γιάννουλης. 

3. Νοσηλεύτρια, MSc, Προϊσταμένη Τ.Ε.Π., Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο». 
 
Εισαγωγή: Η ψυχική νόσος φαίνεται να εκδηλώνεται στον ανθρώπινο οργανισμό από 
τα προϊστορικά  ακόμη χρόνια. Βασική αιτία πρόκλησης της νόσου σωματικής ή 
ψυχικής θεωρούνταν η επίδραση από τα δαιμονικά πνεύματα για να εκδικηθούν ή να 
τιμωρήσουν τον πάσχοντα. Από τότε, στη Θεσσαλία όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα η 
κατάσταση στην Ψυχική υγεία έχει σίγουρα αλλάξει. 
 
Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση στόχο έχει να διερευνήσει τις συνθήκες και τις 
ψυχικές δομές που υπήρξαν ανά τα έτη στη Θεσσαλία κι επιπλέον, να παρουσιάσει 
την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.  
 
Μεθοδολογία: Η αναζήτηση άρθρων και ιστορικών μελετών που αφορούν στην 
ψυχική υγεία στην περιοχή της Θεσσαλίας έγινε με την μηχανή αναζήτησης της Google. 
Βιβλιογραφία της τοπικής ιστορίας αναζητήθηκε και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Λάρισας. 
 
Αποτελέσματα: Η αναγκαιότητα ύπαρξης δομών Ψυχικής Υγείας ήταν πάντα εμφανής 
στην περιοχή της Θεσσαλίας. Από πολύ νωρίς (18ος αι.), τότε που οι απλοί άνθρωποι 
εναπόθεταν τις ελπίδες τους στους Αγίους, έως και σήμερα που έχουν διαμορφωθεί 
δομές αποκλειστικά για ψυχικά νοσούντες, διαφαίνεται έντονα η ανάγκη να υπάρξει 
ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών καθώς η παραμονή τους στο 
σπίτι ήταν κι είναι ακόμη επώδυνη κι αναποτελεσματική.  
 
Συμπεράσματα: Από τον Ασκληπιό, την Πέτρα Ολύμπου έως και σήμερα η κοινωνία 
ζητάει, να διατίθεται εύκολα η ψυχιατρική βοήθεια. Να υπάρχουν δηλαδή  περισσότεροι 
ψυχίατροι, ψυχολόγοι και υπηρεσίες ψυχικής υγείας οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν όλες 
τις  ψυχικές διαταραχές που άλλοτε θα έμεναν κρυφές ή και μη διαγνωσμένες σωστά. 
Η ανάγκη εντέλει των ασθενών και των οικογενειών τους να υπάρχουν λιγότερα 
ταμπού. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: ψυχική νόσος, Θεσσαλία, ψυχιατρεία   
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Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑ  

Νικόλαος Παπανδρέου1 , Ιωάννης Κάκκος1, Χαρίτων Καραντάνης2 

1. Νοσηλευτής, Γ.Ν. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

2. Βοηθός Νοσηλευτή, Γ.Ν. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Εισαγωγή: Το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται μόνιμα στην πρώτη γραμμή 
αντιμετωπίζοντας καθημερινά μεταδοτικές παθήσεις, τον θάνατο, την σωματική και 
ψυχική κατάρρευση ασθενών που πρέπει να στηριχθούν τόσο αυτοί όσο και το 
περιβάλλον τους. Το εργασιακό burnout και φαινόμενα κατάθλιψης εμφανίζονται όλο 
και συχνότερα στις τάξεις των νοσηλευτών. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ψυχολογικής 
επιβάρυνσης των νοσηλευτών που οφείλεται στη φύση του επαγγέλματος και τους 
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτό.  
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed» και «Cinahl», οι οποίες αναφέρονταν στα 
αίτια πρόκλησης ψυχολογικών προβλημάτων σε νοσηλευτές εξαιτίας του 
επαγγέλματός τους. 
 
Αποτελέσματα: Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Πάτρα το 2018 (Παπαδημητρίου, 
Οσμάν, Πανούτσου) αναφέρεται ότι το 56% του νοσηλευτικού προσωπικού που 
συμμετείχε στην έρευνα πάσχουν από εργασιακό burnout. Σε έρευνα του Amin το 2020 
και αφορούσε την ψυχολογική επιβάρυνση του νοσηλευτικού προσωπικού εν μέσω 
πανδημίας, διαπιστώνεται ότι εμφανίζονται αυξημένες ενοχλήσεις ψυχικής αιτίας και 
μειωμένα επίπεδα ευεξίας. 
 
Συμπεράσματα: Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η ενημέρωση για τις τρέχουσες 
εξελίξεις στο χώρο της υγείας, η εκπαίδευση στα ατομικά και ομαδικά μέτρα ασφαλείας 
στο χώρο της εργασίας, η ψυχική ενδυνάμωση από τους ειδικούς μπορούν να 
προσφέρουν ασπίδα προστασίας έναντι στην ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλεί 
η καθημερινή ενασχόληση με τον άρρωστο και το περιβάλλον του. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: εργασιακό burnout, εξάντληση, διαχείριση stress
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Ογκολογική Νοσηλευτική 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Αικατερίνη Χατζηνικολάου1 ,Μαρία Λαβδανίτη2 

1.Θεολόγος-Νοσηλεύτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 

2.Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 

 

Εισαγωγή: Η χημειοθεραπεία είναι η χορήγηση αντινεοπλασματικών φαρμάκων τα 
οποία χορηγούνται μόνα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους και λειτουργούν εμποδίζοντας 
την κυτταρική διαίρεση κι αναστέλλοντας τη σύνθεση του DNA.  
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου 
της διατροφής των ασθενών με νεοπλασματική νόσο κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών άρθρων 
μέσω των μηχανών αναζήτησης PubMed και Scopus. Κριτήριο αποκλεισμού υπήρξε 
η αναφορά άρθρων στις διαφοροποιήσεις των ασθενών όσον αφορά τη γεύση και την 
όσφρηση. Επιπλέον, κριτήρια αποκλεισμού ήταν η γλώσσα εκτός της αγγλικής και της 
ελληνικής. Η αναζήτηση αφορούσε την τελευταία δεκαετία.  
 
Αποτελέσματα: Η βλάβη που προκαλείται από τη χημειοθεραπεία στο βλεννογόνο 
του γαστρεντερικού σωλήνα δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία της πέψης 
και απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών. Η χρήση των φαρμάκων αυτών μπορεί να 
προκαλέσει συμπτώματα όπως ναυτία, εμετό ανορεξία, κοιλιακά άλγη, πυρετό, 
διάρροια και αποστροφή για τροφή. Η ναυτία και ο έμετος είναι οι πιο συχνές 
ανεπιθύμητες ενέργειες της χημειοθεραπείας. Στους ασθενείς προτείνεται η 
κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων, η λήψη υγρών όπως σούπες, 
γαλακτοκομικά προϊόντα και φρούτα, για την διατήρηση της ενυδάτωσης και 
ενεργειακής κάλυψης του σώματος. Επίσης, συστήνεται η πρόσληψη του 1/3 της 
συνολικής ημερήσιας πρωτεΐνης κατά το πρωϊνό γεύμα. Τέλος, προτείνεται η 
κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν λευκώματα όπως είναι το γιαούρτι, το τυρί και 
το παγωτό. 
 
Συμπεράσματα: Οι διατροφικές επιλογές του ασθενούς διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 
δημιουργήσουν εξατομικευμένα πλάνα φροντίδας για την αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων που ενδέχεται να προκαλέσει η αντινεοπλασματική θεραπεία. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: diet, nutrition, chemotherapy, patients, cancer  
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ APC ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ  ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F1 ΚΑΙ P14ARF 

 
Θεόδωρος Λούτας1, Σοφία Τσίτσιου2, Ασπασία Λούτα3, Δανάη Μποκή4, 

Νικόλαος Ταϊρής5, Ελένη Θεοδοσοπούλου6 

 
1. Νοσηλευτής, Phd (c), Χειρουργείο, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης 

2. Παθολογοανατόμος Msc, ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 

3. Νοσηλεύτρια Phd (c), ΜΕΘ, ΄Β Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ 

4. Χημικός Μηχανικός Phd (c), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

5. Χημικός, Ph.D. in Biochemistry, Temple University, School of 

Medicine, Philadelphia, PA, USA. Histocompatability Gergia Esoteric 

Molecular Lab, Augusta University. 

6.Καθηγήτρια Χειρουργικής Νοσηλευτικής και Συμπληρωματικές Θεραπείες, 

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ 

 

Εισαγωγή: Το APC (Adenomatous Polyposis Coli) είναι ένα ανθρώπινο 
ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Σε μετάλλαξή του εμφανίζεται Οικογενής Αδενοματώδης 
Πολυποδίαση (ΟΑΠ) και σποραδικός Καρκίνος του Παχέως Εντέρου (ΚΠΕ). Οι 
μεταλλάξεις στο APC, λαμβάνουν χώρα στα αρχικά στάδια της ογκογενετικής 
διαδικασίας.  
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης 
εμφάνισης ΚΠΕ και μετάλλαξης του APC, έτσι ώστε με μια απλή εξέταση αίματος για 
γονιδιακή μετάλλαξη, να μπορούμε να προλάβουμε την εμφάνιση ΟΑΠ και ΚΠΕ.  
Μεθοδολογία: Στους ιστούς που συλλέχθηκαν, έγινε μονιμοποίηση, σε κύβους 
παραφίνης. Ακολούθησε ενυδάτωση τομών και ανάλυσή τους με τη μέθοδο της 
Ανοσοϊστοχημείας. Έπειτα αφυδάτωση ιστών και κλείσιμο σε πλακάκια. Τέλος έγινε 
αξιολόγηση και φωτογράφιση των ιστών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε πίνακες μέσω 
του προγράμματος SPSS v20. Η εγκυρότητα των ιστολογικών αποτελεσμάτων 
συσχετίζεται με ταυτόχρονη μελέτη των γονιδίων E2F1, P14ARF, όπως και του δείκτη 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67.  
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 67,27 με εύρος 34-90 έτη. Το 
50% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Η πλειοψηφία των ασθενών (57,7%) δεν είχε 
κανένα εθισμό στον καπνό. Το 3,84% ήταν παχύσαρκοι και το 19,23% είχαν την τάση 
να καταναλώνουν αλκοόλ. Περίπου το 30,77% είχε τουλάχιστον ένα μέλος της 
οικογένειας με ιστορικό καρκίνου. Από τα 44 δείγματα ασθενών με νεοπλασία που 
συλλέχθηκαν, το 34% εμφάνισε κακοήθες νεόπλασμα ενώ το 28% των ασθενών 
πραγματοποίησε Ήμικολεκτομή Δεξιά. Η ένταση της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του 
γονιδίου APC κυμαίνεται από ασθενής (79,55%) έως πολύ ισχυρη (6,82%). 15 
περιπτώσεις θετικής έκφρασης του P14ARF  (88,23%) είχαν θετική έκφραση και του 
γονιδίου APC. Επιπλέον, 11 περιπτώσεις θετικής έκφρασης (64,7%) P14ARF , 
παρουσίασαν ταυτόχρονη θετική έκφραση με  τα γονίδια E2F1 και APC.   
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν πιθανή συσχέτιση 
μεταξύ του ΚΠΕ και της θετικής έκφρασης των γονιδίων APC, E2F1, P14ARF και Ki-
67. Οι παραπάνω μεταλλάξεις στα δύο αλληλόμορφα γονίδια APC, υποδηλώνουν ότι 
η απώλεια του ογκοκατασταλτικού γονιδίου APC είναι ένα πολύ κρίσιμο και πρώιμο 
φαινόμενο στην ογκογένεση του παχέος εντέρου. Η συσχέτιση αυτή μπορεί να 
συμβάλλει στην ανακάλυψη πιθανών διαγνωστικών δεικτών για την παρακολούθηση 
του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου και εξέταση σε μικρότερη ηλικία για πρώιμα 
σημάδια Καρκίνου.   
Λέξεις- Κλειδιά: Καρκίνος Παχέως Εντέρου, μετάλλαξη, APC, E2F1, P14ARF  
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19 : 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Μαρία Μαρίνα Παπαντώνη1,  Ειρήνη Κωνσταντινίδου2 , Χαριλένα Λάνου3  

 

1.Νοσηλεύτρια,ΓΝΑ Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών ,Κλινική Covid-19 

2.Νοσηλεύτρια,ΓΝΑ Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Κλινική Covid-19 

3.Νοσηλεύτρια, ΓΝΑ Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Κλινική Covid-19 

 

Εισαγωγή: Οι αιματολογικοί ασθενείς αποτελούν μία ιδιαίτερη ευπαθή ομάδα για τον 

κορονοϊό, με υψηλή συχνότητα νόσησης και ακόμα υψηλότερο ποσοστό νοσηλείας, 

λόγω των υποκείμενων προβλημάτων που προκύπτουν λόγω του ιού. Η 

εξατομικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο 

αντιμετώπισης, θεραπείας και ανακούφισης των ασθενών με Covid-19 , ιδιαίτερα 

εφόσον λάβουμε υπόψη μας τους περιορισμούς που τίθενται λόγω συνοδών 

κακοηθειών. 
 
Σκοπός: Η αξιολόγηση και η εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα των 

αιματολογικών ασθενών , νοσούντων από κορονοϊό , όπως αποτυπώνεται από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και την προσωπική μας εμπειρία εν μέσω πανδημίας στην 

κλινική Covid-19 του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων καθώς και 

ερευνητικών μελετών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ‹‹Pubmed›› , ‹‹Google 

Scholar›› και ‹‹UpToDate›› , δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα κατά τον τελευταίο 

χρόνο, που αφορούν την νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από 

κορονοϊό και τις μεμονωμένες ιδιαιτερότητές τους. 
 
Αποτελέσματα: Εν καιρώ πανδημίας, με τον Covid-19 να έχει μονοπωλήσει το 

ενδιαφέρον της παγκόσμιας υγείας, τα κρούσματα να αυξάνονται καθημερινά 

κατακόρυφα και το ημερήσιο ποσοστό των διασωληνωμένων ασθενών καθώς και των 

θανάτων να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, οι αιματολογικοί ασθενείς που πάσχουν 

από τον προαναφερθέντα ιό αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες και δυνητικά 

υποτροπιάζουσες ομάδες με ιδιαίτερες ανάγκες. Η θεραπεία καθώς και η γενικότερη 

νοσηλευτική διαχείριση των παραπάνω ασθενών εξατομικεύεται και προσαρμόζεται 

στις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου. Η σωστή και έγκαιρη  νοσηλευτική αξιολόγηση και 

παρέμβαση οδηγεί συντομότερα στη λήξη του συναγερμού , με τις λιγότερες πιθανές 

παρενέργειες. 
 
Συμπεράσματα: Ο κορονοϊός αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα στην μαθηματική 

εξίσωση της παγκόσμιας υγείας . Οι νοσηλευτές μπορούμε βασιζόμενοι στις γνώσεις 

μας και την κλινική μας εμπειρίας να συνδράμουμε σημαντικά στην πρόληψη σοβαρών 

επιπλοκών και τη θεραπεία των αιματολογικών ασθενών που πάσχουν από κορονοϊό.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: Covid-19, κορονοϊός, αιματολογικοί ασθενείς, νοσηλευτική διαχείριση, 

νοσηλευτική φροντίδα     
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Πελαγία Μπατίκα1, Ελένη Κακαδιάρη2, Ελένη Μπαφέ3 

1. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, MPH, PhD, Γυν/κη- Θωρ/κη Κλινική Γ.Α.Ν.Π. 

«Μεταξά» 

2. Νοσηλεύτρια, Γυν/κη- Θωρ/κη Κλινική Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

3. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, MSc, Χειρουργείο Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

 

Εισαγωγή: Η πανδημία του COVID-19 αυξάνει τον κίνδυνο να παραμεληθεί η 

διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου. Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις από την 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η υπερβολική πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου και φροντίδας 

του καρκίνου, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των ποσοστών 

θνησιμότητας 
 
Σκοπός: Η ανασκόπηση των διαθέσιμων στοιχείων για τις συνέπειες της πανδημίας 

στους ογκολογικούς ασθενείς 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

πρωτογενών και δευτερογενών ερευνών μέσω του PubMed. 
 
Αποτελέσματα: Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι από τους ειδικούς συμφωνούν 

με την οριστική δήλωση ότι η πανδημία Covid-19 μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στη θνησιμότητα από καρκίνο, αλλά είναι προσεκτικοί όταν μιλούν για αριθμούς. 

Συνολικά, παρά τη μεγάλη ανταπόκριση των παραγόντων των συστημάτων υγείας και 

τη μαζική αναδιοργάνωση της προσφοράς υγειονομικής περίθαλψης, η τρέχουσα 

πανδημία θα έχει πιθανώς αρνητικές συνέπειες για τους ογκολογικούς ασθενείς, ακόμη 

και εκτός από τον ειδικό κίνδυνο που σχετίζεται με τον COVID-19. Στην ογκολογία, οι 

συνέπειες στην έρευνα (αναστολή κλινικών δοκιμών, κλείσιμο εργαστηρίων και 

ερευνητικών μονάδων) και στην εκπαίδευση (αναστολή μαθημάτων, αναβολή 

συνεδρίων κ.λπ.) είναι ήδη αντιληπτές. Όσον αφορά τη χειρουργική ογκολογία, ο 

αντίκτυπος φαίνεται ακόμη μεγαλύτερος με τον αποπρογραμματισμό όλων των μη 

επείγοντων χειρουργείων, που αναβλήθηκαν μετά την κορύφωση της επιδημίας . 
 
Συμπεράσματα: Είναι πολύ πιθανό ότι θα δούμε σημαντική αύξηση των θανάτων από 

καρκίνο ως αποτέλεσμα του Covid-19. Το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων δεν  

παρέχει ακόμη τα στοιχεία για αυτό. Επίσης δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες 

σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: πανδημία COVID-19, ογκολογικοί ασθενείς, συνέπειες  
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ελένη Κακαδιάρη1, Πελαγία Μπατίκα2, Ελένη Μπαφέ3 

1. Νοσηλεύτρια, Γυν/κη- Θωρ/κη Κλινική Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 
2. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, MPH, PhD, Γυν/κη- Θωρ/κη Kλινική Γ.Α.Ν.Π. 

«Μεταξά» 
3. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, MSc, Χειρουργείο Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

 
Εισαγωγή:. Παρά τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα ελέγχου, ο καρκίνος του 
τραχήλου της μήτρας παραμένει ο τρίτος συχνότερος καρκίνος στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Με βάση την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου του τραχήλου 
της μήτρας με την αναφερόμενη υιοθέτηση βελτιωμένων μεθόδων διαλογής στην 
κυτταρολογία του τραχήλου της μήτρας, με γνώση του σημαντικού ρόλου του ιού των 
ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η επίπτωσή του μειώνεται στον ανεπτυγμένο κόσμο. 
Ακόμα κι αν η λοίμωξη του τραχήλου της μήτρας είναι απίστευτα συχνή, ο καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας είναι σχετικά σπάνιος 
 
Σκοπός: Η εφαρμογή πρόληψης και κατάλληλου τύπου προσυμπτωματικού 
ελέγχουώστε να ανιχνευθούν έγκαιρα οι βλάβες του τραχήλου της μήτρας προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν πριν αναπτυχθεί ο καρκίνος. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω 
του Pub Med. 
 
Αποτελέσματα:.Ο εμβολιασμός κατά του HPV μπορεί να αποτρέψει έως και το 70% 
των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που σχετίζονται με τον 
HPV.Όσον αφορά τον εμβολιασμό, τρία εμβόλια (Gardasil, Gardasil 9 και Cervarix) 
είναι διαθέσιμα για πρόληψη της λοίμωξης με πολλαπλούς τύπους HPV που είναι 
γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.Τα ποσοστά αποδοχής 
εμβολίου είναι τα υψηλότερα όταν οι πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
ανακοινώνουν ότι το εμβόλιο ωφελεί αντί να προσκαλούν σε ανοιχτές 
συζητήσεις.Σήμερα υπάρχουν δύο τύποι διαγνωστικών εξετάσεων για τον έλεγχο 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: test Παπανικολάου και test HPV-DNA που είναι 
αξιόλογα διαγνωστικά εργαλεία στη διερεύνηση ασυμπτωματικών γυναικώνσύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες των μεγάλων επιστημονικών οργανισμών. 
 
Συμπεράσματα:. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να βοηθήσουν στην 
πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας προτείνοντας τον εμβολιασμό κατά 
του HPV όταν είναι απαραίτητο, ελέγχοντας τακτικά τις γυναίκες για αυτό τον καρκίνο 
και παρακολουθώντας τα μη φυσιολογικά αποτελέσματα των εξετάσεων. 
 
Λέξεις-Κλειδιά:καρκίνος τραχήλου μήτρας, πρόληψη, προσυμπτωματικός έλεγχος  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Τζαννής Πολυκανδριώτης¹, Αναστασία Γαλανοπούλου², Γεωργία Φραγκιαδάκη3 

1. Νοσηλευτής, RNMH, PGDip (Ed), MSc, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, 

Γενικός Γραμματέας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος  

2. Γενική Ιατρός MSc, Κέντρο Υγείας Γκούρας 

3. Νοσηλεύτρια, MSc Bioethics, MPH, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου 

«Βενιζέλειο – Πανάνειο» 

Εισαγωγή: Στα μέσα του 20ου αιώνα αναπτύσσεται η  Ανακουφιστική Φροντίδα (Α.Φ.) 

στην Αγγλία όπου το 1967 λειτουργεί στο Λονδίνο με πρωτοβουλία της Νοσηλεύτριας 

Cicely Saunders ο ξενώνας (hospice) του Αγίου Χριστόφορου για προσφορά 

φροντίδας σε άτομα τελικού σταδίου, ενώ το 1987 αναγνωρίστηκε επίσημα, ως ιατρική 

ειδικότητα.  Με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, η διεύρυνση στη φιλοσοφία της 

Α.Φ. εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια μιας χρόνιας νόσου καλύπτοντας ολιστικά και 

εξατομικευμένα όλες τις βιοψυχοκοινωνικές ανάγκες του ατόμου σε όλα τα επίπεδα 

(σωματικά, ψυχικά, πνευματικά κ.λπ.). Ωστόσο, ενώ η Α.Φ. αναπτύχθηκε στο πεδίο 

της Νοσηλευτικής Επιστήμης σε αρκετές χώρες, στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως 

Νοσηλευτική Ειδικότητα με το Ν. 4690/2020. 
 
Σκοπός: Η ανασκόπηση και της εκπαίδευσης στην ΑΦ διεθνώς και η αναγκαιότητα 

της εκπαίδευσης εξειδικευμένων Νοσηλευτών, ώστε να καθιερωθεί και να 

ενσωματωθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές  βάσεις δεδομένων 

(PubMed, Google Scholar), σε διεθνείς – φορείς - οργανισμούς (World Health 

Organization, European Association for Palliative Care), καθώς και στους αντίστοιχους 

εθνικούς επιστημονικούς φορείς.  
 
Αποτελέσματα: Ανάμεσα στις χώρες με τη βέλτιστη ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών 

Α.Φ. και εκπαίδευσης των Νοσηλευτών, συγκαταλέγονται το Ηνωμένο Βασίλειο, το 

Βέλγιο, η Ολλανδία κι η Σουηδία, ενώ η Ελλάδα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας κατατάσσεται στις χώρες με μεμονωμένη παροχή ΑΦ, η οποία  

χαρακτηρίζεται από την «ακτιβιστική»  ανάπτυξη της ΑΦ, είναι ανομοιογενής σε έκταση 

και δεν υποστηρίζεται ιδιαίτερα από το σύστημα υγείας. Επιπλέον, η χρηματοδότηση 

εξαρτάται  σε μεγάλο βαθμό από δωρεές κι ενώ έχει θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο (Ν. 

3106/2003), η ανέγερση και οργάνωση ξενώνων Α.Φ. δεν βρίσκεται σε ανεπτυγμένο 

στάδιο κι εξακολουθεί να υπάρχει ένας μικρός αριθμός υπηρεσιών Α.Φ., οι οποίες 

αφορούν κυρίως την κατ’ οίκον νοσηλεία και είναι δυσανάλογες ως προς τις 

απαιτούμενες ανάγκες παροχής Α.Φ. Σε ότι αφορά στη Νοσηλευτική εκπαίδευση στα 

Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής, η Α.Φ. διδάσκεται είτε ως μάθημα επιλογής 

είτε ως υποχρεωτικό μάθημα, ενώ λειτουργούν και Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 
 
Συμπεράσματα: Οι αυξημένες ανάγκες για την παροχή Α.Φ. θα πρέπει να 

αντισταθμιστούν με τη μεθοδευμένη εκπαίδευση των Νοσηλευτών στην Α.Φ.. 

Επιπλέον θα πρέπει να αναπτυχθούν επιπλέον δομές παροχής Α.Φ., έτσι ώστε να 

καλυφθεί όσο πιο άμεσα η υπάρχουσα ανομοιογένεια.  
 
Λέξεις- Κλειδιά: ανακουφιστική φροντίδα, νοσηλευτική εκπαίδευση, υπηρεσίες 

ανακουφιστικής φροντίδας  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Αναστασία Μωυσιάδου1, Κωνσταντίνος Κόντζογλου 2, Δημήτριος Δημητρούλης,  
Περικλής Τόμος4 

 
1. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD(c), Κεντρικό Χειρουργείο, Π.Γ.Ν  «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
2. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ, τμήμα Ιατρικής Σχολής, Γ.Ν.Α 

«ΛΑΙΚΟ» 
3. Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ, τμήμα Ιατρικής 

Σχολής, Γ.Ν.Α «ΛΑΙΚΟ» 
4. Αναπληρωτής Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής, ΕΚΠΑ, τμήμα Ιατρικής 

Σχολής, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
 

Εισαγωγή: Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του πνεύμονα 
μεταβάλλονται βάσει των πρόσφατων καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων 
έχοντας ως απόρροια, μέσω της χειρουργικής αντιμετώπισης στα πρώιμα στάδια, τη 
μείωση της θνητότητας. Η φροντίδα ενός ασθενούς με καρκίνο του πνεύμονα αποτελεί 
μια ιδιαίτερη και περίπλοκη διαδικασία, παρά όμως την εξέλιξη της χειρουργικής, η 
κλινική διαχείριση των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο παραμένει στάσιμη, 
παρότι η εξατομικευμένη, διεγχειρητική κλινική φροντίδα αυτών των ασθενών, θα 
έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα. 
Σκοπός: Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της 
εξατομικευμένης εκπαίδευσης των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στη 
μετεγχειρητική έκβαση της νόσου.  
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποσοτική, προοπτική, μελέτη παρέμβασης και 
συσχετίσεων. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε ένα δημόσιο κέντρο αναφοράς 
θωρακοχειρουργικής, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ. 
Το δείγμα της μελέτης θα αποτελέσουν 100 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, οι 
οποίοι θα εισαχθούν στο προαναφερθέν νοσοκομείο, θα υποβληθούν σε χειρουργική 
επέμβαση και θα πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη. Την ομάδα ελέγχου θα 
αποτελέσουν ισάριθμοι ασθενείς στους οποίους θα μετρηθούν οι ίδιοι παράγοντες 
χωρίς την παρέμβαση. Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικά 
σχεδιασμένων και σταθμισμένων ερωτηματολογίων με προσωπική συνέντευξη με τον 
ασθενή. Ως δείκτες έκβασης ορίστηκαν τα κλινικά χαρακτηριστικά, η πορεία της νόσου, 
ανθρωπομετρικά δεδομένα και οι κλίμακες ‘The illness cognition questionnaire for 
chronic diseases’, The quality of life questionnaire (QLQ) C-30 και (QLQ) LC-13 και 
΄The pain scale΄.  
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: Μελέτη της επίδρασης ενός εξατομικευμένου 
διεγχειρητικού εκπαιδευτικού προγράμματος στην αποδοχή της νόσου, στην 
ποιότητα ζωής, στα επίπεδα του πόνου και στη μετεγχειρητική μεταβολή κλινικών και 
βιομετρικών δεικτών χειρουργημένων  ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.  
Συμπεράσματα: Τα πιθανά οφέλη της παροχής εκπαίδευσης στους ασθενείς, τη 
διεγχειρητική περίοδο, έχουν μελετηθεί κλινικά για πολλά νοσήματα, με θετική 
επίδραση στην μετεγχειρητική αποκατάσταση. Ωστόσο, ελάχιστες μελέτες έχουν 
διερευνήσει τα πιθανά οφέλη της εκπαιδευτικής διεργασίας για τους ασθενείς που 
πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργείο λόγω καρκίνου του πνεύμονα. Η εκπαίδευση 
θα έπρεπε να αποτελεί αναπόσπαστο, θεμελιώδες κομμάτι της διεγχειρητικής 
αντιμετώπισης  των ασθενών. Η βελτίωση  της έκβασης της νόσου, η επιμήκυνση του 
προσδόκιμου επιβίωσης, ο έλεγχος των επιπλοκών και επανεισαγωγών και η 
βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών αποτελεί μια συνεχή 
διεπιστημονική πρόκληση. 
Λέξεις - Κλειδιά: καρκίνος του πνεύμονα, εκπαίδευση ασθενών, διεγχειρητική 
φροντίδα ασθενών
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Παθολογική Νοσηλευτική 
 

ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ. 

 
Μάριος Λωρίδας1, Δήμητρα Μαρινίδου2, Ευαγγελία Μεϊμέτη3 

1) Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού, RN, MSc (c),  Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»  
2) ) Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, MSc,  Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 

3) Νοσηλεύτρια Ψυχικής  Υγείας, RN, MSC ,PHD(c), ΜΜΑΔΝ Γ.Ν.Α.  
«Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» 

 
Εισαγωγή: Η ψωρίαση δεν είναι μια απλή δερματική νόσος. O αντίκτυπος της 
ψωρίασης στους ασθενείς είναι βαθύς και μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
νοσηρότητα, δημιουργώντας μεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο. Η ζωή των ασθενών 
πολλές φορές γίνεται ανυπόφορη, ιδιαίτερα όταν η ψωρίαση επηρεάζει ορατά σημεία 
του σώματος (π.χ. χέρια, πρόσωπο).  

Σκοπός: Η παράθεση μετά από ανασκόπηση των συμπτωμάτων της νόσου καθώς 
και άλλων στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά ή προκαλούν 
εξάρσεις σε άτομα που πάσχουν από ψωρίαση. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας , στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahi, Medline. 

Αποτελέσματα: Η ψωρίαση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχοκοινωνική 
κατάσταση των ατόμων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι άνθρωποι είναι πιο 
παραγωγικοί στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Αρκετά άτομα εμφανίζουν 
προβλήματα με την εικόνα του σώματος τους, την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη, 
την κακή ψυχολογική κατάσταση, ντροπή και αμηχανία όσον αφορά την εμφάνισή 
τους. Τα άτομα με υψηλά επίπεδα στρες αναφέρουν επιδείνωση της νόσου σε 
σύγκριση με άτομα με χαμηλά επίπεδα στρες.  Πολύ συχνά είναι θύματα πραγματικής 
ή φανταστικής περιθωριοποίησης και στιγματισμού. Οι πιο συχνές ψυχιατρικές νόσοι 
εκτός την κατάθλιψη, τον φόβο, το άγχος και το θυμό που βιώνουν τα άτομα αυτά, 
φαίνεται να είναι και οι σεξουαλικές διαταραχές και οι διαταραχές ύπνου. 

Συμπέρασμα: Οι ψυχοσωματικές διακυμάνσεις των ατόμων με ψωρίαση έχει 
απασχολήσει τους επαγγελματίες υγείας για την έξαρση της νόσου που προκαλούν. 
Για αυτό πρέπει να διερευνηθούν τρόποι που θα βοηθήσουν το άτομο να 
αντιμετωπίσει τις στρεσογόνες καταστάσεις με θεραπευτικές,  ψυχολογικές  και 
διατροφικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της. 

Λέξεις κλειδιά: αυτοάνοσο νόσημα, εξάρσεις, ψυχολογικοί παράγοντες.  
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Ο ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Μαρία Κατσοχειράκη1,   Αικατερίνη Δερίλα2,  Πολυξένη Τσιοτινού3 

1) RN, MSc (c), Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 

2) Νοσηλεύτρια Ψυχικής  Υγείας , RN, MSC ,PhD(c) ΜΜΑΔΝ Γ.Ν.Α. «Ο 

Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» 

3) MD, MSc(c), Αναισθησιολόγος Μαιευτήριο  «ΡΕΑ» 

 

Εισαγωγή: Το πολύπλευρο έργο του Νοσηλευτή Αναισθησιολογικού Τμήματος κατά 

την εφαρμογή της ενσυνείδητης καταστολής, απαιτεί άρτια επαγγελματική κατάρτιση 

και εξειδίκευση, από την έναρξη της διαδικασίας στη χειρουργική αίθουσα μέχρι την 

πλήρη αποκατάσταση του ασθενή στην αίθουσα ανάνηψης. Με τον όρο 

«ενσυνείδητη καταστολή», εννοούμε την ασφαλή μέθοδο αναισθησίας με ενδοφλέβια 

χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και παράλληλη παρακολούθηση (monitoring) των 

ζωτικών λειτουργιών από τον Αναισθησιολόγο και το Νοσηλευτή αναισθησιολογικού. 
 
Σκοπός: Η ανάδειξη του έργου του Νοσηλευτή Αναισθησιολογικού Τμήματος, το 

οποίο περιλαμβάνει σύνθετες πράξεις τόσο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης όσο και κατά την μετεγχειρητική  πορεία.  
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, 

Cinahi, Medline. 
 
Αποτελέσματα: Ο Νοσηλευτής Αναισθησιολογικού Τμήματος, θα πρέπει να ελέγχει 

για την επάρκεια των αναλώσιμων υλικών, την ποιότητα και την ποσότητα του 

φαρμακευτικού υλικού και την καλή λειτουργία των μηχανημάτων του 

αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον να μεριμνά για την προετοιμασία του 

φαρμακευτικού πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναισθησιολόγου και του 

είδους της αναισθησίας. Ακόμη να διασφαλίζει ολιστικά όλες τις προκύπτουσες 

εξατομικευμένες ψυχοσωματικές ανάγκες του ασθενή, ώστε να παρέχει ένα ασφαλές 

περιβάλλον, το οποίο θα λειτουργεί προς όφελος του ασθενή, συμβάλλοντας στη 

μείωση του άγχους του. Τέλος να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε όλες τις  

αναισθησιολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες άπτονται των καθηκόντων του από την 

είσοδο μέχρι την έξοδο του ασθενούς από την χειρουργική αίθουσα και να εφαρμόζει 

τις προβλεπόμενες νοσηλευτικές πράξεις σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα 

στην αίθουσα ανάνηψης, έως ότου ο ασθενής μεταφερθεί στο αντίστοιχο Τμήμα ή 

μονάδα για τη συνέχεια της θεραπείας του.  
 
Συμπεράσματα: H διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στο 

Αναισθησιολογικό Τμήμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση και 

τη διασφάλιση της προαγωγή της υγείας του ασθενή σε προεγχειρητικό – εγχειρητικό 

και μετεγχειρητικό επίπεδο.  
 
Λέξεις κλειδιά: ενσυνείδητη καταστολή, νοσηλευτής αναισθησιολογίας,  νοσηλευτική  

αντιμετώπιση, νοσηλεύτρια αναισθησιολογικού.  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

 
Αικατερίνη Δερίλα1,   Κυριακή Παυλή2,  Μαρία Κατσοχειράκη 3 

 

1) Νοσηλεύτρια Ψυχικής  Υγείας , RN, MSc ,PhD(c), ΜΜΑΔΝ  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική» 

2) ) Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, MSc, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 
3) Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού, RSN, MSc (c), Γ.Α.Ο.Ν.Α.»Ο Άγιος Σάββας» 

 
Εισαγωγή: Η βασική διαδικασία της ΜΜΑ (Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας) είναι η 
ιατρονοσηλευτική  αντιμετώπιση των πασχόντων με μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική 
και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. 
 
Σκοπός: Είναι να αναδειχθεί η σημαντικότητα του σωστού σχεδιασμού λειτουργίας της 
ΜΜΑ, ώστε να εξασφαλίζονται οι ασφαλείς μεταγγίσεις σε κατάλληλους χώρους, η 
παρακολούθηση  της υγείας των ασθενών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
καθώς και η ψυχολογική υποστήριξη των πασχόντων και των ανθρώπων που τους 
υποστηρίζουν. 
 
Μεθοδολογία: Ο σχεδιασμός λειτουργίας της μονάδας μεσογειακής αναιμίας είναι 
βασισμένος  στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. 
 
Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα λειτουργίας της ΜΜΑ καθορίζεται με βάση τις ανάγκες 
κάλυψης των πασχόντων σε συνάρτηση πάντα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού,  
στο πλαίσιο λειτουργίας της αιμοδοσίας. Η μονάδα καλύπτει  όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τη χωροταξία της, τις υποδομές και τον 
εξοπλισμό τους. Η ΜΜΑ συνεργάζεται στενά με τη νοσηλευτική υπηρεσία της 
Αιμοδοσίας, τα εργαστήρια, τις κλινικές και τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. 
 
Συμπεράσματα: Η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών της ΜΜΑ οδηγεί σε 
ικανοποίηση των ίδιων των ασθενών σε επίπεδο υποδομών, ιατρικής ενημέρωσης, 
φροντίδας από τους νοσηλευτές όπως φαίνεται  με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων,  
δύο φορές το χρόνο, αλλά και από τη συνεχόμενη εισροή ασθενών στη συγκεκριμένη 
μονάδα. 
 
Λέξεις κλειδιά: μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μονάδα μεσογειακής 
αναιμίας 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ Η΄ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 

ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗΤΥΠΟΥ 1 Ή 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2  

 
Πολυξένη Χούση1, Ελένη Κορνάρου2, Μαρία Τάγκου 3, Γλυκερία Ντάρδα 4, Βασιλική 

Πρέζα1, Σπύρος Καραμαγκιώλης5 

1. Νοσηλεύτρια, Κέντρο Υγείας Αγρινίου 

2.Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στη Δημόσια Υγεία και στις Υπηρεσίες 

Υγείας Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

3.Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 

4.Νοσηλεύτρια,Γ.Ν.Αττικής -ΚΑΤ 

5. Παθολόγος – Διαβητολόγος, Κέντρο Υγείας Αγρινίου 

 

Εισαγωγή:Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα πολυσυστηματικό νόσημα που 

ανάμεσα στα άλλα επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών. 

Κατανάλωση προϊόντων χωρίς ζάχαρη ή τροφίμωνπου περιέχουν υποκατάστατα 

ζάχαρης (ΥΖ) είναι δυνατόν να οδηγήσει τα άτομα με προδιαβήτη (ΠΔ) ή ΣΔνα 

διαχειριστούν καλύτερα την ασθένειά τους και παράλληλα να μειώσουν και το 

συναισθηματικό τους στρες. 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούνοι αλλαγές που παρατηρούν τα 

άτομα με ΠΔ, ΣΔτ1 ή ΣΔτ2 στην ψυχολογία τους όταν δεν καταναλώνουν προϊόντα 

που περιέχουν ζάχαρη ή όταν χρησιμοποιούν τροφές που περιέχουν ΥΖ. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για ποιοτική – αναδρομική που μελέτησε ευκαιριακό δείγμα 

222 ασθενών με ΣΔτ1=38, ΣΔτ2=151 και ΠΔ=33 που επισκέφτηκαν από τον 

Οκτώβριο- Δεκέμβριο του 2020 το ΚΥ Αγρινίου και τις 1η, 3η ΤΟΜΥ Αγρινίου. Δόθηκε 

γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού. Η στατιστική ανάλυση έγινε 

με το Fisher’sexacttest,x2-independence (xi2), x2-trends (xt2) και προσδιορίστηκαν τα 

p-value, τα Odds Ratio (OR) και τα 95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης (95%CI) αυτών με 

τα προγράμματα InStat-2009, Excel-2016. 
 
Αποτελέσματα: Η απουσία ζάχαρης επηρεάζει αρνητικά συνολικά το 55% των 

ασθενών [p=0.94], ενώ η παρουσία των ΥΖ επηρεάζει θετικά το 46% του δείγματος 

[p=0.11]. Στις γυναίκες (Ν=119) το 56% δηλώνει ότι η ψυχολογία τους επηρεάζεται 

αρνητικά από την περιορισμένη κατανάλωση ζάχαρης ενώ το 49% δηλώνει ότι 

επηρεάζεται θετικά η ψυχολογία τους μετά τη κατανάλωση ΥΖ. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

στους άντρες (Ν=103)είναι 53% και 43%.Στους≥65 ετών (N=70)το 49% επηρεάζεται 

αρνητικά από την απουσία ζάχαρης ενώ το 40%  επηρεάζεται θετικά από την χρήση 

ΥΖ. Στους 45-64 ετών (Ν=123) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 59% και 48% ενώ στους 

≤44ετών (Ν=29) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 48% και 52%. 
 
Συμπεράσματα: Σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς η απουσία ζάχαρης 

επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία τους ενώ η χρήση των ΥΖ στην πλειοψηφία των 

ασθενών δεν την επηρεάζει θετικά. Απαιτούνται μεγαλύτερες και τυχαιοποιημένες 

προοπτικές μελέτες για την επαλήθευση των ευρημάτων μας. 
 
Λέξεις - Κλειδιά: διαβήτης, ψυχολογία, πρόσθετη ζάχαρη, υποκατάστατα ζάχαρης  
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Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΜΕ  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 

ΔΙΑΒΗΤΗ  ΤΥΠΟΥ 1 ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Αναστάσιος Καϊσίδης1, Μαλαματένια Κουμάκη2,Αικατερίνη Λαυρεντάκη3,Αναστάσιος 

Ανυφαντάκης4, Ευρυδίκη Κυρλάκη5, ΆγγελοςΠαππάς6 

1. Επισκέπτης Υγείας, Διαβητολογικό Κέντρο ΒΠΓΝΗ 

2. Επισκέπτρια Υγείας, Διαβητολογικό Κέντρο ΒΠΓΝΗ 

3. Νοσηλεύτρια ΤΕΠ, ΓΝ Βενιζέλειο- Πανάνειο 

4. Ενδοκρινολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο ΒΠΓΝΗ 

5. Παθολόγος- Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο ΒΠΓΝΗ 

6. Παθολόγος- Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο ΒΠΓΝΗ 

 
Eισαγωγή: Η εξέλιξη της βιοϊατρικής, της τεχνολογίας και του διαδικτύου προσφέρει 

στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1) νέες και πρωτοποριακές μεθόδους 

θεραπείας και αυτοδιαχείρισης, όπως τις αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης, τα 

συστήματα συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησηςτης γλυκόζης(CGM),  τις 

διαδικτυακές εφαρμογές απομακρυσμένης παρακολούθησης, την άυλη 

συνταγογράφηση και την τηλεϊατρική επίσκεψη. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης παρατήρησης είναι η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των ατόμων με ΣΔτ1 σχετικά με την εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική 

των νεότερων βιοτεχνολογικών προϊόντων και ηλεκτρονικών εφαρμογών για την 

διαχείριση και θεραπεία του ΣΔ. 
 
Μεθοδολογία: Επιλέχθηκαν σειριακά 105 άτομα (18-65 ετών) με ΣΔτ1,τα οποία 

παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό Κέντρο του ΓΝ Βενιζέλειο- Πανάνειο. Κλήθηκαν 

να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο 5βάθμιας κλίμακας Likert. Τη μελέτη 

ολοκλήρωσαν 70 άτομα, ενώ 45 αποκλείστηκαν λόγω άρνησης συμμετοχής ή 

ελλιπούς συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων και συσχέτιση ποιοτικών μεταβλητών με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου ΙBMSPSSv23.0 . 
 
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 30 άνδρες και 40 γυναίκες, μέσης ηλικίας  

38,9 ±11,2 έτη.To 47,1% (n=33) ήταν κάτω των 40 ετών και το 68,6% ( n=48) είχε 

διάρκεια  διαβήτηπάνω από 10 έτη. Αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης 

χρησιμοποιούν 28 άτομα(40%), εκ των οποίων τα 15 σε συνδυασμό με σύστημα 

συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής γλυκόζης. Για την παρακολούθηση της 

γλυκόζης το 45,7%χρησιμοποιεί  σύστημα διαλείπουσας σάρωσης CGM. Το 81,4% 

(n=57)είναι αρκετά ενημερωμένο για τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του 

ΣΔ,κυρίως από τη θεραπευτική ομάδα (65,5%) αλλά και  από το διαδίκτυο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (19%). 
 
Το 95,6% θεωρεί χρήσιμες τις νεότερες τεχνολογίες, ενώ τo 84,3% κρίνει θετικά μια 

δομημένη τηλεϊατρική επίσκεψη. Ωστόσο το 70% θα την επέλεγε κυρίως  λόγω οξείας 

απορρύθμισης ή για επίλυση κάποιου προβλήματος. 
 
Συμπεράσματα: Στη παρούσα μελέτη καταγράφεται  η θετική άποψη των 

συμμετεχόντων ως προς τις νεότερες βιοτεχνολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές και 

την υιοθέτηση τους στην αυτοδιαχείριση του ΣΔ.  
 
Λέξεις κλειδιά: αντλία ινσουλίνης, CGM, τηλεϊατρική  
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ 

ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΜΕ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ (HFNC) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 

 
Ιωάννης Τσολάκογλου1,  Ελευθερία Καραθανάση2, Αθανασιάδου Ελισάβετ3, Βασιλική 

Χήτα4,  Ελένη Γιαμαλή5, Νεραντζούλα Μητροπούλου6 

 
1. Νοσηλευτής, MSc, MHA. Ph.D, Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ, Γ.Ν. 

Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» 

2. Νοσηλεύτρια, MBA, Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος 

Παύλος» 

3. Νοσηλεύτρια, MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. 

Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» 

4. Νοσηλεύτρια, MHA, Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 

«Άγιος Παύλος» 

5. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος 

Παύλος» 

6. Νοσηλεύτρια, MHA, Αναπληρώτρια Προϊσταμένης Χειρουργικής Κλινικής, 

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» 

Εισαγωγή: Κατά την πανδημία του COVID-19 η διεθνής ιατρική επιστημονική 

κοινότητα προτρέπει τη χρήση συσκευών χορήγησης Υψηλής Ροής Οξυγόνου με 

Ρινική Κάνουλα (HFNC) σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού νόσηση από COVID-19. 

Βιβλιογραφικά διαφαίνεται η χρήση του HFNC να έχει υψηλή θεραπευτική αξία για τους 

νοσηλευόμενους εκτός ΜΕΘ ασθενείς με COVID-19. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

ακόμα πολλά διαθέσιμα δεδομένα.  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητα της χρήσης HFNC σε 

νοσηλευόμενους ασθενείς στις κλινικές COVID σε Δευτεροβάθμιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα 

της Θεσσαλονίκης. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία μονοκεντρική, αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη 

παρατήρησης. Θα  συλλεχθούν στοιχεία από τους φακέλους ασθενών με COVID-19  

στου οποίους εφαρμόστηκε η χρήση  HFNC στις COVID κλινικές του Γ.Ν. 

Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος κατά το χρονικό διάστημα  από 25-10-2020 έως 25-5-

2021. Θα  συλλεχθούν δημογραφικά, αερομετρικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά 

στοιχεία καθώς και στοιχεία έκβασης των ασθενών στους οποίους εφαρμόστηκε η 

HFNC. Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του 

λογισμικού συστήματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 17.0.  
 
Αποτελέσματα: Εν εξελίξει έρευνα. Τα  αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στη 

επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου το συντομότερο δυνατό 
 
Συμπεράσματα: Εν εξελίξει έρευνα. Τα  συμπεράσματα θα γνωστοποιηθούν στη 

επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου το συντομότερο δυνατό 
 
Λέξεις- Κλειδιά: Covid-19, HFNC, intubation, weaning   
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ΙΟΣ ΚΟΞΑΚΙ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

Χριστίνα Κοντού1, Ελένη Καταή2, Άρης Υφαντής3 
 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, phD, Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό 
Νοσοκομείο Λαμίας 

2. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ -  ΜΕΘ COVID, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 
3. RMHN, PgDip (Edu), MSc, PhD, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 

 
Εισαγωγή: Πρόκειται για ιό που μεταδίδεται με στενή προσωπική επαφή, με βήχα ή 

φτάρνισμα, μολυσμένα αντικείμενα και μολυσμένες επιφάνειες. Ιδιαίτερα 

ευπρόσβλητοι είναι παιδιά και έφηβοι. Ανάλογα με τον τύπο του ιού προκύπτουν τα 

ανάλογα κλινικά σύνδρομα. Υπάρχουν δύο βασικές ομάδες Α και Β των ιών Κοξάκι 

που περιλαμβάνουν περισσότερους από πενήντα ορότυπους.  
 
Σκοπός: Η παρουσίαση του ιού Κοξάκι, των αιτιών, των συμπτωμάτων, της 

διάγνωσης , της συχνότητας, της θεραπείας και της πρόληψης του.  
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μελέτη της βιβλιογραφίας που επικεντρώθηκε στον 

ιό Κοξάκι την τελευταία πενταετία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως η 

‘’Google Scholar’’ και το ‘’Pubmed’’. 
 
Αποτελέσματα: Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιός προκαλεί συμπτώματα κοινής 

γρίπης και αντιμετωπίζεται χωρίς καμιά ιδιαίτερη αγωγή. Ο χρόνος επώασης (από τη 

μόλυνση εώς την εκδήλωση συμπτωμάτων) κυμαίνεται από 2-12 μέρες συνήθως 

περισσότερες από 6 ημέρες. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις η μόλυνση παρουσιάζει 

ιδιαίτερα συμπτώματα όπως η ερπητική κυνάγχη που χαρακτηρίζεται από 

φυσαλιδώδεις ή ελκωτικές βλάβες της υπερώας. Υπάρχουν πολλοί ορότυποι του ιού 

και ένας από αυτούς ο ιός Coxsackie Α16Η προκαλεί την νόσο χεριού, ποδιού και 

στόματος που προκαλεί εμφάνιση επώδυνων φυσαλιδωτών ελκώσεων μέσα στο 

στόμα αλλά και στις παλάμες και στα δάκτυλα των χεριών ή στις πατούσες των 

ποδιών. Τέλος, ο ιός  Coxsackie έχει βρεθεί να σχετίζεται και με μια σειρά από 

λοιμώξεις όπως η επιδημική πλευροδυνία (νόσος Bornholm), η μυοκαρδίτιδα και η 

περικαρδίτιδα.  
 
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή από τη 

στιγμή που πρόκειται για μία απλή ίωση, με τη χρήση της αντιβίωσης να είναι ανούσια. 

Οι επιπλοκές της νόσου είναι πραγματικά σπάνιες. Τα γερά παιδιά <<περνούν>> την 

νόσο χωρίς να εμφανίσουν επιπλοκές.  
 
Λέξεις – κλειδιά: ιός, πυρετός, πλύσιμο χεριών.  
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ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ. 

 

Γεώργιος Κούρτης1, Ελένη Αλμπάνη2, Μαρία Σαρίδη3, Φώτης Φουσέκης4,, Κώστας 

Κατσάνος4 

1. Νοσηλευτής , MSc, PhD(c),Προϊστάμενος Τομέα Γ.Ν.Α « Η Σωτηρία » 

2. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 

3. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

4. Ιατρική Σχολή,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Εισαγωγή: Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), προσβάλλουν 

τόσο το λεπτό έντερο, όσο και το παχύ, ενώ η εξέλιξή της μπορεί να δώσει και πλείστες 

άλλε εκδηλώσεις ενδοεντερικές ή εξωεντερικές. Τόσο η νόσος Cronh όσο και η 

Ελκώδης Κολίτιδα, αποτελούν μορφές της ΙΦΝΕ, οι οποίες απαιτούν χρόνια και 

συστηματική πολύπλευρη θεραπευτική προσέγγιση. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναφορά στη χρήση της 

Αζαθειοπρίνης στη θεραπεία των ασθενών με ΙΦΝΕ. 
 
Μεθοδολογία:  Διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα στις βάσεις δεδομένων (Pubmed 

και Cohrane),σε μελέτες ποσοτικές, ποιοτικές, ερευνητικές και ανασκοπήσεις, των 

τελευταίων 15 ετών. 
 
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση φάνηκε ότι η διαγνωστική διερεύνηση και η 

συστηματική παρακολούθηση του ασθενή αποτελεί το κλειδί στην εύρεση της 

ορθότερης θεραπείας, η οποία δεν μπορεί να είναι στατική και εξατομικεύεται στο 

χρόνο, ανάλογα με την πορεία της νόσου. Η Αζαθειοπρίνη χρησιμοποιείται από το 

1962, συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ανοσοκατασταλτικών, αδρανοποιώντας ένα 

είδος λευκών αιμοσφαιρίων και η αποτελεσματικότητά της στην ύφεση της νόσου 

μπορεί να φτάσει και το 70%. Οι παρενέργειες της θεραπείας αυτής μπορεί να είναι η 

αναιμία, η άνοδος των ενζύμων του ήπατος, η παγκρεατίτιδα, ή μια γενική δυσανεξία 

και δυσφορία στο πεπτικό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια το έδαφος της θεραπείας της 

ΙΦΝΕ κερδίζει η συνδυαστική θεραπεία ανοκατασταλτικών με βιολογικούς 

παράγοντες. Η χάραξη της στρατηγικής για κάθε ασθενή με ΙΦΝΕ, γίνεται από τη 

διεπιστημονική ομάδα, χρήζει δε συνεχούς παρακολούθησης, ενώ στόχος είναι η 

ύφεση της νόσου και η πρόληψη των υποτροπών, αλλά και η εξασφάλιση της 

ποιότητας ζωής των ασθενών.  
 
Συμπεράσματα: Η νοσηλευτική προσέγγιση των ασθενών με ΙΦΝΕ χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και η διαρκής ενημέρωση, η παρακολούθηση  και η  εκπαίδευση των 

ασθενών αυτών από τη διεπιστημονική ομάδα αποτελεί το κλειδί της βέλτιστης 

φροντίδας.  
 
Λέξεις κλειδιά: ΙΦΝΕ, νόσος Cronh, Ελκώδης Κολίτιδα, Αζαθειοπρίνη, Θεραπεία  
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«ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 KAI ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

Ευαγγελία Πρεβύζη 1 

1. MsC, Phd©, Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα, Προισταμένη Coved-5, 
«Τζάνειο» Γ.Ν Πειραιά 

Εισαγωγή: Η παρουσία του ιού COVID-19 εκδηλώθηκε με διάφορα συμπτώματα, που 
κυμαίνονται από ασυμπτωματικά/ήπια συμπτώματα έως βαριά ασθένεια και θάνατο.Η 
ευρηματικότητα για τη σωστή διαχείριση της νόσου ήταν αναγκαία λαμβάνοντας 
υπόψη το ευρύ φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων και την αυξανόμενη παγκόσμια 
επιβάρυνση της νόσου.  
 
Σκοπός : Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η ανάδειξη των 
πολλαπλών εκδηλώσεων του Covid-19 και η αναγκαιότητα καινοτομιών στην 
νοσηλευτική φροντίδα για την αντιμετώπισή τους. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση βασισμένη σε ερευνητικές 
και ανασκοπικές μελέτες κατά την χρονική περίοδο 2020-21 με θέμα τις πολλαπλές 
εκδηλώσεις του ιού COVID-19 και τις καινοτομίες στην Νοσηλευτική φροντίδα για την 
αντιμετώπισή τους. Αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων PUBMED. 
Συλλέχτηκαν 60 άρθρα και επιλέχτηκαν 20 άρθρα που ανταποκρίνονταν στο σκοπό 
της μελέτης. Κριτήριο αποκλεισμού ήταν οι μελέτες που αφορούσαν παιδιά. 
 
Αποτελέσματα: Οι πολλαπλές εκδηλώσεις του ιού COVID-19 εμφανίζονται με ένα 
ευρύ φάσμα νευρολογικών εκδηλώσεων που ξεκινούν από ανοσμία και αγευσία και 
φτάνουν ως την εγκεφαλοπάθεια, το σύνδρομο Guillain-Barré, το εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Οι στοματικές εκδηλώσεις περιλάμβαναν αφθώδη στοματίτιδα, 
ερπητοειδείς βλάβες, καντιντίαση, αγγειίτιδα τύπου Kawasaki. Οι αναφερόμενες 
δερματικές εκδηλώσεις ήταν κνιδωτικό εξάνθημα, θηλώδες εξάνθημα. Εκδηλώσεις 
από το γαστρεντερικό σύστημα με  συμπτώματα τύπου "γαστρεντερίτιδας" κ.α.  Οι 
καινοτομίες που παρατηρήθηκαν στην νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβάνουν: τη 
χρήση ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας), αλλαγές στον καταμερισμό εργασιών κατά 
τη διεργασία της νοσηλευτικής φροντίδας με χρήση ενός νοσηλευτή ως «νοσηλευτή 
κίνησης» για την ανάκτηση προμηθειών ή φαρμάκων, με χρήση ενός νοσηλευτή για 
τον έλεγχο των Ζ.Σ και του κορεσμού του Οξυγόνου, τη χρήση ενδοεπικοινωνίας που 
επιτρέπει στο προσωπικό να αξιολογήσει τον ασθενή χωρίς να βρίσκεται στο δωμάτιο, 
τη χρήση καμερών, τη μετεγκατάσταση εξοπλισμού, όπως οι ενδοφλέβιες αντλίες (IV), 
τον πίνακας ελέγχου του αναπνευστήρα και το κρεβάτι για τη διευκόλυνση της 
ασφαλούς απομάκρυνσης του εξοπλισμού έξω από το δωμάτιο, τη χρήση συσκευής 
σταθεροποίησης καθετήρα ούρων κ.α 
 
Συμπεράσματα: Αν και οι πνευμονικές εκδηλώσεις αποτελούν τις κύριες εκδηλώσεις 
της νόσου, σύμφωνα με τις αναφερόμενες μελέτες, η μόλυνση SARS-CoV-2 δεν 
περιορίζεται στο αναπνευστικό σύστημα αλλά μπορεί να επηρεάζει και άλλα όργανα. 
Η επείγουσα ανάγκη άμεσης, στοχευμένης νοσηλευτικής φροντίδας ήταν η συνθήκη 
που οδήγησε σε καινοτομίες. 
 
Λέξεις κλειδιά: Εκδηλώσεις COVID-19, καινοτομίες στη νοσηλευτική φροντίδα 
COVID-19,    νοσηλευτική φροντίδα COVID-19. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ                       Παιδιατρική - Παιδοχειρουργική 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

151 

Παιδιατρική – Παιδοχειρουργική 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 

 
Περικλής Ρόμπολας1, Πανίκος Μασούρας2, Σωτήρης Αυγουστή3, Ιωάννα Έλληνα4 

 

1. Σχολικός Νοσηλευτής, RN, MSc, PhD(c), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
2. Επίκουρος Καθηγητής, BSc, MSc, PhD, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
3. Επίκουρος Καθηγητής, BSc, MSc, PhD, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

4. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, RN, MSc, PhD(c), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

 
Εισαγωγή: Η σχολική νοσηλευτική στην Ελλάδα αναδύθηκε από την ανάγκη για 
εξειδικευμένη φροντίδα των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής κι Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Οι σχολικοί νοσηλευτές έχουν πολυπαραγοντικό 
και πολυδιάστατο ρόλο, ενώ η εκπαιδευτική διάστασή τους πραγματώνεται με τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (ΑΥ) μαθητών. Ως προς 
αυτό οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να 
συνεισφέρουν ιδιαίτερα. 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση του ρόλου των ΤΠΕ στην εφαρμογή προγραμμάτων ΑΥ από 
τον σχολικό νοσηλευτή σε ΣΜΕΑΕ. 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων δημοσιευμένων στην Ελληνική 
και Αγγλική γλώσσα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed», «Cinahl» και 
«Google Scholar». 
 
Αποτελέσματα: Οι ΤΠΕ παρέχουν στο σχολικό νοσηλευτή τη δυνατότητα επίτευξης 
των εκπαιδευτικών στόχων των προγραμμάτων ΑΥ αφού πρωτίστως ενισχύουν τις 
μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών παράλληλα με την γνωστική και κοινωνική 
τους ανάπτυξη. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και πολυμεσικών εφαρμογών 
που συνδυάζουν εικόνα και ήχο, επιτυγχάνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 
θεωρητικά, επιδρασιακά και ψυχοκινητικά. Η συνεισφορά των ΤΠΕ είναι σημαντική σε 
βιωματικές ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες που αξιοποιείται και η εκπαιδευτική 
μέθοδος της προσομοίωσης, ενώ υποστηρίζουν τη δημιουργία ψηφιακών 
περιβαλλόντων μάθησης, με χρήση του διαδικτύου. Επίσης το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και οι τηλεκπαιδεύσεις προσφέρουν δυνατότητες επικοινωνίας σύγχρονα 
ή ασύγχρονα. Ως προς αυτό το σκοπό κατάλληλα σχεδιασμένα εκπαιδευτικά 
λογισμικά, μπορούν να ενθαρρύνουν, να υποστηρίξουν και να υποκινήσουν τη 
συνεργατική μάθηση. Δεδομένου του ότι ένα πρόγραμμα ΑΥ αποτελεί μια οργανωμένη 
διδακτική παρέμβαση του σχολικού νοσηλευτή αυτός θα πρέπει να διαθέτει τις 
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την τεχνολογία, ενώ θα πρέπει να 
αξιολογεί τη ψυχοσυναιθηματική ετοιμότητα, τα κίνητρα, αλλά και τις προϋπάρχουσες 
γνώσεις και δεξιότητες  του μαθητή ως προς τη χρήση των ΤΠΕ.  
 
Συμπεράσματα: Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες της βιωματικής προσέγγισης. Ο σχολικός νοσηλευτής με τη χρήση των 
ΤΠΕ, μπορεί να λειτουργήσει σύγχρονα, αποτελεσματικά και ποιοτικά σε σχέση με το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ΑΥ προς όφελος των μαθητών. Η 
επιμόρφωσή του στις ΤΠΕ και η συνεχής υποστήριξή του στο χώρο δραστηριοποίησής 
του αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ιδιαίτερης προσθετικής αξίας ως προς τον 
πολυδιάστατο ρόλο του σε ΣΜΕΑΕ. 
 
Λέξεις κλειδιά: Σχολικός Νοσηλευτής, ΤΠΕ, Αγωγή Υγείας, ΣΜΕΑΕ 
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ, ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

Βασιλική Γεωργουσοπούλου, 1 Ευφροσύνη Βλαχιώτη, 2  Παντελής Περδικάρης,3 

Αθανάσιος  Γκουτζιβελάκης, 4 Αγγελική Δερδεμέζη, 5 Βασιλική Μάτζιου 6 

 

1. Νοσηλεύτρια,  Msc, PhD ©, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και 
Σακχαρώδους Διαβήτη, Α Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «η Αγία 

Σοφία», Αθήνα 
2. Νοσηλεύτρια, Msc, PhD,  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Παίδων «η 

Αγία Σοφία» ,Αθήνα 
3. Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, Σπάρτη 
4. Νοσηλευτής, Msc,  Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν 

Αλεξανδρούπολης 
5. Νοσηλεύτρια, Msc, PhD,  Γραφείο Τομεαρχών, Γ.Ν. Παίδων «η Αγία Σοφία» 

,Αθήνα 
6. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Αθήνα 

 

Εισαγωγή: Τα χρόνια νοσήματα επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των 
παιδιών και της οικογένειάς τους. Το παιδικό ιχνογράφημα αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο ανίχνευσης των συναισθημάτων και των βιωμάτων τα οποία αδυνατούν να 
εκφράσουν τα παιδιά ενώ παράλληλα μπορεί να περιγράψει στοιχεία της 
προσωπικότητας  τους.  

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του παιδικού 
ιχνογραφήματος ως εργαλείο παροχής πληροφοριών για τους επαγγελματίες υγείας 
και ως μέσο διερεύνησης της ύπαρξης ψυχικού τραύματος σε παιδιά με χρόνιο 
νόσημα. 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη ασθενών-μαρτύρων στην οποία 
συμμετείχαν 50 παιδιά και έφηβοι (ασθενείς) από Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών και 
51 παιδιά και έφηβοι (μάρτυρες) σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παιδιά 
κλήθηκαν να ζωγραφίσουν ένα δέντρο (ενδείξεις ψυχικού τραύματος ή συγκρούσεις), 
την οικογένεια τους (οικογενειακή κατάσταση, διάθεση, προσαρμογή) και το σπίτι τους 
(τρόπος ζωής, μητρική φιγούρα). 

Αποτελέσματα:  Τα νοσηλευόμενα παιδιά (ασθενείς) ήταν με μέσο όρο ηλικίας 11.6 
ετών (± SD 3.61 έτη)  εκ των οποίων το 50% ήταν αγόρια και το 50% κορίτσια. Τα 
παιδιά (μάρτυρες) σχολείου ήταν ηλικίας 9.8 ετών (±SD 3.4 έτη) εκ των οποίων  το 
50% ήταν αγόρια και 50% κορίτσια.   

Ως προς το τεστ της οικογένειας, τα παιδιά με χρόνιο νόσημα συμπεριέλαβαν τον ήλιο 
καθώς και χαμογελαστά πρόσωπα στη ζωγραφιά τους σε σημαντικά μεγαλύτερο 
ποσοστό σε σχέση με τα υγιή παιδιά (42% έναντι 0.7%, p<0.001 και 84% έναντι 48%, 
p=0.001, αντιστοίχως). Ως προς το τεστ του δέντρου, τα παιδιά με χρόνιο νόσημα 
περιέλαβαν στη ζωγραφιά τους πουλιά σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση 
με τα υγιή παιδιά (52% έναντι 0.1% p<0.04) ενώ δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στο τεστ 
σπιτιού μεταξύ των δύο ομάδων.  

Συμπεράσματα: Το παιδικό ιχνογράφημα αναδεικνύει διαφορές ως προς την ψυχική 
υγεία και το συναίσθημα των χρονίως πασχόντων σε σχέση με τα υγιή παιδιά. Η 
βαρύτητα της νόσου και οι επιπλοκές αυτής διαδραματίζουν ρόλο ως προς το βαθμό 
επηρεασμού της ψυχικής υγείας. Παρά τις δυσχέρειες κατά την ερμηνεία του, το 
παιδικό ιχνογράφημα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αδρή αξιολόγηση της 
ψυχικής και συναισθηματικής κατάστασης των χρονίων πασχόντων, την ολιστική 
προσέγγιση του μικρού ασθενούς αλλά και την ποιότητα της ζωή του.    
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΤΡΙΑΞΟΝΗΣ (CEFTRIAXONE) ΜΕ ΤΗ ΛΙΘΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ (ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ) ΚΑΙ ΟΥΡΟΦΟΡΩΝ (ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ) ΟΔΩΝ ΣΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ 
 

Ασπασία Λούτα1, Ξενοφών Σινωπίδης2, Θεόδωρος Λούτας3, Μιχαήλ 
Ανθρακόπουλος4, Αγγελική Καρατζά5, Ανδρέας Πολυδώρου6 

 
1. Νοσηλεύτρια MSc, PhD (c), ΜΕΘ, Β' Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 

ΕΚΠΑ 
2. Επίκουρος Καθηγητής Παιδοχειρουργικής M.D, PhD, ΠΓΝΠ, Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου Πατρών 
3. Νοσηλευτής MSc, PhD (c), Χειρουργείο, Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης 

4. Καθηγητής Παιδιατρικής και Παιδοπνευμονολογίας M.D, PhD, ΠΓΝΠ, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 

5. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδοκαρδιολογίας M.D, PhD, 
ΠΓΝΠ, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 

6. Καθηγητής Χειρουργικής M.D, PhD, Β' Χειρουργική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
ΕΚΠΑ 

 
Εισαγωγή: Έχει παρατηρηθεί ότι στα παιδιά που λαμβάνουν κεφτριαξόνη,  το φύλο, 
η ηλικία, το βάρος, η δόση και η διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου αποτελούν 
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση λίθων ή λάσπης στα εκφορητικά συστήματα 
της χολής και των ούρων. 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι πιθανές 
επιπτώσεις από την χορήγηση κεφτριαξόνης στους παιδιατρικούς ασθενείς που έχουν 
εισαχθεί στο νοσοκομείο με διάγνωση κάποιας λοίμωξης, η πιθανότητα εμφάνισης 
χολόλιθων, νεφρόλιθων ή και λάσπης στις αντίστοιχες αποχετευτικές οδούς, καθώς 
και η σχέση τους με το ιστορικό της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης. 
 
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια ποιοτική ερευνητική μελέτη.Το δείγμα της μελέτης 
αποτέλεσαν 128 μητέρες παιδιών που έχουν λάβει κεφτριαξόνη (ceftriaxone) 
ενδονοσοκομειακά για κάποιου είδους λοίμωξη, όπου παρατηρήθηκαν οι επιπτώσεις 
των φαρμάκων και πιθανά παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που 
σχετίζονται με την μετέπειτα εμφάνιση λίθων των παιδιατρικών ασθενών. Τα δεδομένα 
συλλέχθηκαν μέσω συνέντευξης από τις ενδιαφερόμενες γυναίκες που προσφέρθηκαν 
με τη θέλησή τους να απαντήσουν και είναι εντελώς ανώνυμο. Η παρουσίαση και η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 
προγράμματος SPSS της ΙΒM version 22.0. 
 
Αποτελέσματα: Η συσχέτιση της κεφτριαξόνης με τη λήψη φαρμάκων, όπως η 
προγεστερόνη, κατά τη διάρκεια της κύησης της μητέρας, με τη νόσο του Crohn στη 
μητέρα καθώς και με το σακχαρώδη διαβήτη ήταν σημαντική για την πιθανότητα της 
εμφάνισης χολο- ή νεφρο- ψευδολιθίασης στα παιδιά.  
 
Συμπεράσματα: Τα χορηγούμενα φάρμακα κατά την κύηση καθώς και η παθολογική 
κατάσταση της μητέρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πιθανότητα εμφάνισης 
λάσπης ή λίθων στα χοληφόρα ή στους νεφρούς του παιδιατρικού ασθενούς, στον 
οποίο η χορήγηση κεφτριαξόνης είναι αναγκαία. 
 
Λέξεις κλειδιά: κεφτριαξόνη, λιθίαση, νεφρολιθίαση, χολολιθίαση, παιδιατρικοί 
ασθενείς 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ                       Πληροφορική της Υγείας 
 

14ο  Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) 
30 Σεπτέμβριου – 03 Οκτωβρίου 2021 Θεσσαλονίκη 

154 

Πληροφορκή της Υγείας 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ. ΜΥΘΟΣ Ή ΑΥΤΟΝΟΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ; 

Κλεάνθης Κωνσταντινίδης1, Αικατερίνη Κουκά2, Ιωάννης Αποστολάκης3 

1. Τεχνολόγος Ακτινολόγος, MSc, Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ» 
2. Νοσηλεύτρια, MSc, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης Επείγουσας 

και Εντατικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, Γ.Ν.Ν.Θ. Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 
3. Δρ. Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

Εισαγωγή: Το συνεργατικό διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο που οι χρήστες 
ανταλλάσσουν πληροφορίες αφού παρέχει τη δυνατότητα της δυναμικής 
επικοινωνίας και της διαδραστικής συνεργασίας μεταξύ των χρηστών. Παρέχει 
δυνατότητες προκειμένου να δημιουργηθούν εύχρηστα και προσιτά ψηφιακά 
εργαλεία για τους επαγγελματίες υγείας. Επίσης, πτυχές του αφορούν τον τομέα της 
υγείας και της νοσηλευτικής επιστήμης και υλοποιούνται με τη βοήθεια συνεργατικών 
εργαλείων. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της εφαρμογής των web 2.0 συνεργατικών εργαλείων στην 
υποστήριξη και την ανάπτυξη του νοσηλευτικού έργου με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των ασθενών. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων ανασκόπησης καθώς και 
ερευνητικών μελετών σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων Medline, PubMed, 
Iatrotek και στη μηχανή αναζήτησης επιστημονικών άρθρων Google Scholar για την 
τελευταία δεκαετία. 
 
Αποτελέσματα: Οι Web 2.0 τεχνολογίες περιλαμβάνουν εύχρηστα εργαλεία, τα 
οποία προάγουν και διευκολύνουν την σύγχρονη αλληλεπίδραση όπως Skype, 
Google Meet, την εκπαίδευση όπως Zoom, Webex, Google Forms, την επικοινωνία 
όπως e-mail, Team Viewer, το διαμοιρασμό αρχείων όπως Dropbox, Google Drive 
και την κοινωνική δικτύωση όπως Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest 
κ.α. Τα συνεργατικά εργαλεία του Διαδικτύου μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για 
την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του νοσηλευτικού ρόλου που αφορούν το κλινικό, το 
διοικητικό αλλά και το ερευνητικό – εκπαιδευτικό έργο. Ενισχύουν την εξ’ 
αποστάσεως επικοινωνία και παροχή πληροφοριών για τους ασθενείς. Διευκολύνουν 
την οργάνωση εγγράφων και το διαμοιρασμό εξετάσεων των ασθενών. Βελτιώνουν 
τη συνεργασία διεπιστημονικών ομάδων. Βοηθούν στη δημιουργία κοινοτήτων και 
προάγουν τη μάθηση μέσω συνεργατικής μάθησης και ανταλλαγής ιδεών.   
 
Συμπεράσματα: Οι Web 2.0 τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν στον τομέα 
της υγείας και να ενισχύσουν το νοσηλευτικό έργο, βελτιώνοντας τη ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η ύπαρξη επαγγελματιών 
υγείας με εξοικείωση στη χρήση διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων, η δια βίου 
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε αυτά τα εργαλεία και η ύπαρξη 
κατάλληλων υποδομών για την ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων αποτελούν καίρια 
σημεία για την επιτυχή υιοθέτηση της συνεργατικής κουλτούρας μέσω διαδικτύου. 
 
Λέξεις - κλειδιά: web 2.0 τεχνολογίες, νοσηλευτική, συνεργατικά εργαλεία, εργαλεία 
google, μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
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Η ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Αναστασία Νάνου1, Μαρία-Λυδία Μυτά2, Μάρθα-Χριστίνα Παπαδημητροπούλου3  

1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc Πολιτικών Υγείας, MSc Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, 
ΜΕΘ, Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» 

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε,  ΜΕΘ, Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» 
3. Νοσηλεύτρια Τ.Ε,  ΤΕΠ, Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» 

Εισαγωγή: Η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας τα τελευταία 5 
έτη είναι ραγδαία. Ταυτόχρονα, η εποχή που διανύουμε έχει ιδιαίτερες προκλήσεις 
στον τομέα της πρόσβασης των ασθενών στο σύστημα υγείας καθώς και ολοένα 
περισσότερη ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα 
υγείας. Η χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας έχει πολλές προοπτικές και 
συμβάλλει στη μείωση του κόστους λειτουργίας για τις δομές Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας) και κατ’οίκον νοσηλείας, μειώνει όγκο εργασίας από τους νοσηλευτές 
αυξάνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και 
δημιουργεί περιβάλλον σωστής και έγκυρης ενημέρωσης στον τομέας της πρόληψης 
και της εκπαίδευσης. 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας που χρησιμοποιούνται 
στον τομέα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής καθώς και της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών μελετών και ανασκοπικών 
άρθρων και μελετών, οι οποίες είχαν δημοσιευτεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
τα τελευταία 5 έτη. Στην αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις 
pubmed, cinahil, google scholar, iatrotek, οι οποίες αναφέρονταν στη χρήση των 
εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. 
 
Αποτελέσματα: Η ηλεκτρονική υγεία μέσω των εφαρμογών της είναι ευρύτερα 
διαδεδομένη τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακό όσο και σε επίπεδο κοινοτικής υγείας, 
στην Π.Φ.Υ. καθώς και στην κατ’οίκον νοσηλεία. Στην αναζήτηση βρέθηκαν πληθώρα 
εφαρμογών, κυρίως στα Αγγλικά, που καλύπτουν ανάγκες σχετικά με την εκπαίδευση 
των νοσηλευτών και των φοιτητών νοσηλευτικής αλλά και εφαρμογές που 
σχεδιάστηκαν για να συμβάλλουν στην εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού σε θέματα 
υγείας. Ακόμη αρκετές είναι οι εφαρμογές που συμβάλλουν στην πρόληψη των 
νοσημάτων και στην ενημέρωση σε θέματα υγείας του γενικού πληθυσμού. 
 
Συμπεράσματα: Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
για τους νοσηλευτές στον τομέα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής αλλά και της 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Με την κατάλληλη ενημέρωση αλλά και την εκπαίδευση 
των νοσηλευτών στη χρήση τους μπορεί να βελτιωθεί η παρακολούθηση των ασθενών 
αλλά και η έγκυρη και επίκαιρη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα υγείας 
και στην ταχύτερη και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών νοσηλευτικής. Τέλος, η 
ευρεία χρήση των εφαρμογών μειώνει το κόστος λειτουργίας των συστημάτων υγείας 
και αποτελεί κύριο όπλο στο σχεδιασμό πολιτικών υγείας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονική υγεία, εφαρμογές, κοινοτική νοσηλευτική, νοσηλευτική 
εκπαίδευση  
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

 
Λάζαρος Τσομπανόπουλος1, Ευαγγελία Μεϊμέτη2 

1.Φοιτητής Νοσηλευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε παράρτημα Διδυμοτείχου 
2.RN, MSc, PhD,Τμήμα Νοσηλευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε παράρτημα Διδυμοτείχου 

 
Εισαγωγή: Η αυξανόμενη επίπτωση και θνητότητα εξαιτίας της παρουσίας  
καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ετήσια βάση και ταυτόχρονα το χαμηλό επίπεδο 
πρόληψης καθιστά αναγκαία την εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος 
πρόληψης των εν λόγω θανατηφόρων νοσημάτων το οποίο δύνανται να παραγκωνίσει 
τον άμεσο υγειονομικό κίνδυνο. 
 
Σκοπός: Η εκτενής αναφορά του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη 
συμβάλλει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και των 
χρησιμοποιούμενων μέσων ούτως ώστε να επιτευχθεί ένα επαρκές επίπεδο 
πρόληψης μέσα από σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες  
 
Υλικό-Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση ερευνητικών 
διαδικασιών-μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία κυρίως από το έτος 2017 έως σήμερα 
στις μηχανές αναζήτησης Pubmed, Medline και Google Scholar. Οι λέξεις κλειδιά που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Τεχνητή Νοημοσύνη, καρδιαγγειακά νοσήματα, πρόληψη.  
 
Αποτελέσματα: Η μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων δύνανται να 
πραγματοποιηθεί  με την συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω των ψηφιακών 
ρολογιών 24ωρης παρακολούθησης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, της αρτηριακής 
πίεσης και των σφυγμών ενώ η εκτύπωση 3D μοντέλων της καρδιάς και η ανάλυση 
τμημάτων του ηλεκτροκαρδιογραφήματος διευκολύνουν την υιοθέτηση προληπτικών 
μεθόδων. Επιπλέον, η δημιουργία αλγορίθμων με τη συμβολή της Τεχνητής 
Νοημοσύνης οι οποίοι αναλύουν την σαρωμένη εικόνα του οφθαλμού ενός ασθενούς 
λαμβάνοντας υπόψιν διάφορους παράγοντες όπως: η ηλικία, η αρτηριακή πίεση, το 
κάπνισμα προβαίνουν στη δημιουργία αυτοματοποιημένων προβλέψεων . Επίσης, η 
δημιουργία ενός αλγορίθμου από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, o οποίος 
διαμέσου μίας εφαρμογής(ThessHF) υπενθυμίζει στο άτομο την λήψη φαρμακευτικής 
αγωγής, την καταγραφή της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης ,των σφυγμών ,του 
σωματικού του βάρους καταγράφοντας τη συμμόρφωσή του και υπενθυμίζοντας στον 
ασθενή τα πρόδρομα σημεία επιδείνωσης της καρδιαγγειακής του λειτουργίας 
συμβάλλοντας στον ενστερνισμό ενός ορθολογικού προγράμματος πρόληψης. 
 
Συμπεράσματα:  Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της πρόληψης 
των   καρδιαγγειακών  νοσημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική.    Η   ευρεία   χρήση   της   
Τεχνητής   Νοημοσύνης   στον   τομέα   της προληπτικής καρδιολογίας συνδράμει στην 
εγκαθίδρυση ενός αποδοτικού προγράμματος πρόληψης, μειώνοντας την 
θνησιμότητα και διευκολύνοντας παράλληλα την   παροχή   εξατομικευμένων   οδηγιών   
για   την   υιοθέτηση   υγιών   συνηθειών βελτιστοποιώντας   μελλοντικά   την   μέχρι   
πρότινος   βεβαρημένη   επιδημιολογική εικόνα.   
 
Λέξεις - κλειδιά: Τεχνητή Νοημοσύνη, καρδιαγγειακά νοσήματα, πρόληψη.  
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ΤΗΛΕ-ΥΓΕΙΑ/ΤΗΛΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

Νικόλαος Ζώης1, Ιωάννα Καμινάρη 

1.Νοσηλευτής,  Γ. Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

 

Εισαγωγή: Η πανδημία του Covid-19, έδωσε την ευκαιρία στην ιατρονοσηλευτική 
κοινότητα της αξιοποίησης των επιτευγμάτων της επιστήμης της επικοινωνίας προς 
όφελος των ανθρώπων που είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες τους αλλά λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών αδυνατούσαν να προσέλθουν στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.  
Ταυτόχρονα, διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα 
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αμερικής και Ευρώπης (CDC, ΕΜΑ) 
αναγνωρίζουν ήδη ότι η τεχνολογία και τα συστήματα επικοινωνίας μπορούν να έχουν 
θέση και ρόλο στην παροχή αλλά και παρακολούθηση υπηρεσιών υγείας. 
 
Σκοπός: Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Τηλε-νοσηλευτικής για την νοσηλευτική 
επιστήμη προς όφελος των ασθενών ως μέθοδος για εξ αποστάσεως πρόληψη, 
διάγνωση, ακόμη και θεραπεία, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό με εξελιγμένα 
προγράμματα αμφίδρομης επικοινωνίας. 
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών 
μελετών δημοσιευμένων στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία 
πενταετία, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Pubmed»,«ScienceDirect»,«The New 
England Journal of Medicine (NEJM)» 
 
Αποτελέσματα: Η χρήση της τηλεϊατρικής δεν είναι κάτι καινούργιο στην κλινική 
πράξη, δεδομένου ότι εφαρμόζεται  με απλές μορφές εδώ και πολλές δεκαετίες. 
Ενδεικτικά, δημοσίευση στο περιοδικό Lancet το 1879, αναφέρεται η χρήση του 
τηλεφώνου για τη μείωση περιττών επισκέψεων στα ιατρεία και λίγο αργότερα 
περιγράφεται «διάγνωση μέσω ραδιοφώνου».  Το 2019 στην Αυστραλία 
ενεργοποιήθηκαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνέχεια 
εκτεταμένων πυρκαγιών.  Αναμφισβήτητα, η πρόοδος της επιστήμης της επικοινωνίας 
δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με 
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών υγείας, ανεξάρτητα της 
χιλιομετρικής απόστασης που τους χωρίζει. Στη νοσηλευτική κοινότητα δίνεται η 
δυνατότητα της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα επιστημονικά 
πρότυπα, ήδη από το 1960 στις ΗΠΑ.  Παρά τους περιορισμούς δεν παραλείπεται τη 
διαδικασία της νοσηλευτικής διεργασίας και αξιολόγησης. Τέλος, πολλά εμπόδια μένει 
να ξεπεραστούν με κυριότερο αυτό του κινδύνου παραβίασης των προσωπικών 
δεδομένων 
 
Συμπεράσματα: Η Τηλε-νοσηλευτική είναι ένα χρήσιμο εξελισσόμενο εργαλείο, που 
παρέχεται στην Νοσηλευτική κοινότητα, ώστε να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες 
σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα των αποστάσεων αλλά και των ειδικών 
συνθηκών, όπως της πανδημίας του Covid-19. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Τηλε-νοσηλευτική, τηλε-υγεία, νοσηλευτική επιστήμη  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Κωνσταντίνος Έξαρχος1 

1. Ιατρός, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα 

  

Εισαγωγή: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση αποτελούν ταχέως 

αναπτυσσόμενους κλάδους της Πληροφορικής που δημιουργούν αλγορίθμους με 

σκοπό την εκπαίδευση μιας μηχανής ως προς την εκτέλεση μιας διεργασίας. Η 

παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και περιλαμβάνει 

άρθρα που χρησιμοποιούν τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 

στη Νοσηλευτική. 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της χρήσης και των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στη 

Νοσηλευτική επιστήμη και διεργασία μέσα από ανασκόπηση της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας 
 
Μεθοδολογία: Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed χωρίς χρονολογικό 

περιορισμό.  Επιλέχθηκαν εργασίες γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα, δημοσιευμένες 

είτε σε περιοδικά είτε σε συνέδρια, χρησιμοποιώντας μια σειρά από λέξεις κλειδιά.  
 
Αποτελέσματα: Παρατηρείται μικρή σχετικά διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη 

Νοσηλευτική με σημαντική ωστόσο αυξητική τάση κατά την τελευταία πενταετία. Τα 

κύρια πεδία εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Νοσηλευτική είναι τα 

ακόλουθα: i) διαλογή ασθενών, ii) εκτίμηση βαρύτητας ασθενών μέσω διαρκούς 

ανάλυσης κλινικών δεδομένων, iii) επεξεργασία φυσικής γλώσσας για την καταγραφή 

νοσηλευτικού ιστορικού.  Σημαντικό ρόλο στην αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής 

Νοημοσύνης έπαιξαν οι παρακάτω λόγοι: η αύξηση του όγκου και της πολυπλοκότητας 

των δεδομένων που καταγράφονται πλέον ως επί το πλείστον σε ψηφιακή μορφή, η 

βελτιστοποίηση των αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης καθώς και η απλοποίηση της 

χρήσης τους από άτομα με λίγες ή καθόλου τεχνικές γνώσεις. 
 
Συμπεράσματα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα πεδίο που εφαρμόζεται ολοένα 

και περισσότερο στις Επιστήμες Υγείας και στη Νοσηλευτική, ιδίως την τελευταία 

πενταετία. Παρόλο που εγείρονται κάποια ηθικά ζητήματα η ορθολογικη χρήση θα 

αποφέρει μόνο βελτίωση της νοσηλευτικής διεργασίας προς όφελος των ασθενών. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μαθηση, Νοσηλευτική
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Χειρουργική Νοσηλευτική 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Μαρία Κατσοχειράκη1,   Κυριακή Παυλή2,  Αικατερίνη Δερίλα 3 

 
1. RSN, MSc (c), Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικού, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας» 

2. MSc, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» 
3. Νοσηλεύτρια Ψυχικής  Υγείας, RSN, MSc ,PhD (c), ΜΜΑΔΝ Γ.Ν.Α. «Ο 

Ευαγγελισμός» 
 
Εισαγωγή: Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές οδηγούν σε αύξηση της νοσηρότητας, της 
θνητότητας, της διάρκειας παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο και του κόστους 
φροντίδα. Επιπλέον, διαταράσσουν  μεταξύ του χειρουργού με τον ίδιο τον άρρωστο 
και το οικογενειακό του περιβάλλον. 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση των κατηγοριοποιήσεων των μετεγχειρητικών επιπλοκών.  
 
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στις 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και CINAHL. Κριτήρια αποκλεισμού 
αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, να είναι μελέτες 
περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον εκδότη και να 
έχουν γίνει πάνω σε ζώα. Δεν τέθηκαν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά το έτος 
δημοσίευσης της μελέτης.  
 
Αποτελέσματα: Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές διακρίνονται κατά κύριο λόγω σε: 1) 
τοπικές, όταν επικεντρώνονται στο σημείο του σώματος όπου επεμβαίνει ο χειρουργός 
και 2) συστηματικές, όταν πλέον επηρεάζουν τη λειτουργία συστημάτων του 
οργανισμού, που δε θίγονται άμεσα ούτε από τη νόσο αλλά ούτε και από την 
επέμβαση. Όσον αφορά το χρόνο εγκατάστασης τους σε σχέση με την επέμβαση, μια 
αδρή διάκριση είναι σε: 1) άμεσες, όταν εμφανίζονται πριν την πλήρη επούλωση του 
τραύματος (χρονικό διάστημα ημερών) και 2) απώτερες, όταν εγκαθίστανται μετά από 
την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του οργανισμού στις νέες συνθήκες που 
προκύπτουν. Επίσης μπορούν να διακριθούν σε: 1) γενικές, που δύναται να συμβούν 
σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και 2) ειδικές, που συμβαίνουν μόνο σε 
συγκεκριμένου είδους επεμβάσεις. Τέλος ένας ακόμα διαχωρισμός των επιπλοκών 
είναι σε: 1) μείζονος σημασίας  και 2) μικρής σημασίας. 
 
Συμπεράσματα: Οι επιπλοκές στην χειρουργική είναι πολύ συχνό φαινόμενο κυρίως 
κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορούν να 
αποφευχθούν μέσω της άρτιας εκπαίδευσης των ιατρών και των νοσηλευτών 
αναφορικά με τη διαχείριση των χειρουργημένων ασθενών και στην εφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων χειρουργικής, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τόσο τις 
διεγχειρητικές όσο και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Μετεγχειρητικές επιπλοκές, χειρουργική νοσηλευτική, αντιμετώπιση.  
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
Ευθυμία Κοκμοτού1, Ευανθία Τσάμη2, Ευθυμία Φλώρου1, Παναγιώτα 

Μάνιου1, Βασιλική Γκελεστάθη3, Νίκη Γαλάτου4 
 

1. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν. Άμφισσας 
2. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Θ Γ. Παπανικολάου 

3 Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν. Άμφισσας 
4. Νοσηλεύτρια, MSc, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Άμφισσας 

 
Εισαγωγή: Η υποστήριξη της θρέψης του χειρουργικού ασθενή αποτελεί μια κύρια και 
αναγκαία παρέμβαση στο πλάνο φροντίδας του, η οποία συνδράμει στην καλή κλινική 
του πορεία. Ο υπολογισμός του επιπέδου θρέψης εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.  
 
Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη για την έγκαιρη αναγνώριση του 
μειωμένου επιπέδου θρέψης των ασθενών, έτσι ώστε να επιλεχθεί ο βέλτιστος και πιο 
ωφέλιμος τύπος σίτισης αυτών. 
 
Μεθοδολογία: Από 1/1/2019 έως 30/6/2021 πραγματοποιήθηκε εκτίμηση θρέψης σε 
52 χειρουργικούς ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με εικόνα ειλεού ή/και πριν 
ακολουθήσουν οι μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις του πεπτικού τους συστήματος. 
Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μετρήσεις του βάρους σώματός τους, του δείκτη μάζας 
σώματος (BMI), ενώ ακόμη μετρήθηκε η πρωτεΐνη, η λευκωματίνη, η φερριτίνη και ο 
απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων τους. Επίσης, σε όλους τους ασθενείς 
εφαρμόστηκε το σύστημα αξιολόγησης της θρέψης με τη μέθοδο Subjective Global 
Assessment, όπου το συνολικό σκορ κάτω των 17 βαθμών υποδεικνύει καλή θρέψη, 
το συνολικό σκορ από 17 έως 22 βαθμούς  υποδεικνύει υποθρεψία μέσης βαρύτητας, 
ενώ το συνολικό σκορ άνω των 22 βαθμών αντιστοιχεί σε βαριά υποθρεψία.  
 
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 52 ασθενών της μελέτης, οι 30 ασθενείς (59%) 
εμφάνισαν καλό επίπεδο θρέψης, οι 17 ασθενείς (32%) εμφάνισαν υποθρεψία μέσης 
βαρύτητας, ενώ στους υπόλοιπους 5 ασθενείς (9%) διαπιστώθηκε βαριά υποθρεψία. 
Στους 22 ασθενείς με μειωμένο επίπεδο θρέψης χορηγήθηκε παρεντερική διατροφή, 
είτε ολική είτε από την περιφερική φλέβα. Μετά την έναρξη της θρεπτικής υποστήριξης 
των ασθενών εκτιμήθηκε το ισοζύγιο του αζώτου το οποίο σημειώθηκε θετικό στους 
17 εξ’ αυτών, μηδενικό στους 3 ασθενείς, ενώ παρέμεινε αρνητικό στους άλλους 2 
ασθενείς.  
 
Συμπεράσματα: Η εκτίμηση της θρέψης των χειρουργικών ασθενών με ειλεό ή σε 
προεγχειρητικό στάδιο είναι βαρύνουσας σημασίας για την έγκαιρη αναγνώριση της 
υποθρεψίας τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Η άμεση 
έναρξη χορήγησης της κατάλληλης τεχνητής διατροφής εξασφαλίζει, μαζί με το σύνολο 
της θεραπευτικής αγωγής, τη θετική τελική έκβαση της πάθησης χωρίς την εμφάνιση 
επιπλοκών και την καλή εξέλιξη της κύριας νόσου τους. Για το λόγο αυτό, ολόκληρο το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως των Χειρουργικών Κλινικών, θα πρέπει να 
εκπαιδεύεται και να είναι εξοικειωμένο με τις μεθόδους αξιολόγησης της θρέψης των 
ασθενών.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: εκτίμηση θρέψης, υποθρεψία, παρεντερική διατροφή  
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ: ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

Γεώργιος Ευλαβής1, Μαρία Κωνσταντινίδου2, Ελισάβετ Φιλιππίδου2  

1. Νοσηλευτής MSc, Προϊστάμενος Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

2. Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό 
Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

 
Εισαγωγή: Σε όλη την ιστορία της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων, η 

νοσηλευτική έχει διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην πρόοδο της παρεχόμενης 

φροντίδας. Οι αλλαγές στη τεχνολογία, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα απαιτούν 

δέσμευση με τη δια βίου μάθηση και υιοθέτηση διευρυμένων ρόλων πέρα από την 

παραδοσιακή φροντίδα. Η νοσηλευτική μεταμοσχεύσεων επηρεάζει και επηρεάζεται 

από την εκπαίδευση, τις πρακτικές, την έρευνα και τα συστήματα παροχής φροντίδας, 

αλλά πάντοτε στοχεύει στην πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας σε 

λήπτες και δοτές εφ’ όρου ζωής.   
 
Σκοπός: Η αναζήτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ρόλων και γενικότερα του 

πλαισίου άσκησης της νοσηλευτικής μεταμοσχεύσεων, σε προηγμένες υγειονομικά 

χώρες, με απώτερο σκοπό μια πρόταση για εφαρμογή στον χώρο του ελληνικού 

νοσοκομείου.  
 
Μεθοδολογία: Επιχειρήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με αναζήτηση 

άρθρων της τελευταίας 20ετίας, στην αγγλική γλώσσα, στις βάσεις δεδομένων PubMed 

και Google Scholar. Επιπλέον, αντλήθηκαν πληροφορίες από Εθνικές Επαγγελματικές 

Ενώσεις (American Board for Transplant Coordination, North American Transplant 

Coordinators & Royal College of Nursing) και Διεθνείς Επιστημονικές Κοινότητες 

(International Transplantation Nurses Society, European Society for Transplantation). 
 
Αποτελέσματα: Η νοσηλευτική μεταμοσχεύσεων αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη 

εξειδίκευση με αρκετούς διακριτούς ρόλους όπως ο κλινικός νοσηλευτής, ο 

συντονιστής νοσηλευτής (με αρκετές υπο-ειδικότητες), ο νοσηλευτής προηγμένης 

πρακτικής (με δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων). Για κάθε μία 

από αυτές τις θέσεις ορίζονται οι απαραίτητοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων εξειδίκευσης και προσφάτως οι προϋποθέσεις πιστοποίησης. Για τον 

κλινικό νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων τα γνωστικά πεδία και δεξιότητες αφορούν στην 

προμεταμοσχευτική, την άμεση μετεγχειρητική φροντίδα, την αξιολόγηση της πορείας 

της μεταμόσχευσης, τη φαρμακευτική αγωγή, την εκπαίδευση του ασθενούς και τέλος 

επαγγελματικές αρμοδιότητες για την προώθηση της δωρεάς οργάνων. Τελευταία 

σημειώνεται η τάση ξεχωριστής εξειδίκευσης για φροντίδα ληπτών και δοτών. 
 
Συμπεράσματα: Ικανοί, έμπειροι και εκπαιδευμένοι νοσηλευτές είναι θεμελιωδώς 

απαραίτητοι για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης. Παρατηρείται 

σαφής διαφοροποίηση στα πλαίσια ενός διευρυμένου ρόλου και ταυτόχρονα  

κατεύθυνση προς μεγαλύτερη εξειδίκευση. Απαιτείται επιπλέον έρευνα για την 

περαιτέρω διεύρυνση της γνωστικής βάσης της νοσηλευτικής μεταμοσχεύσεων, την 

καθιέρωση πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις και τη γεφύρωση μεταξύ θεωρίας και 

πρακτικής. Τα διεθνή δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 

διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση του ρόλου του νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων στην 

Ελλάδα. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Μεταμόσχευση, κλινικός νοσηλευτής, ικανότητες, συντονιστής  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Νίκη Σεβασλίδη1,  Ελένη Χατζημιχαήλ1, Γεώργιος Ευλαβής2 

1.Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό 
Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

2.Νοσηλευτής MSc, Προϊστάμενος Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

 
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, 

καλούνται να υιοθετήσουν έναν καινούργιο τρόπο ζωής,  ώστε να αποτρέψουν 

προβλήματα που θα οδηγήσουν σε πιθανή απόρριψη του μοσχεύματος. Ο ρόλος του 

νοσηλευτή στην εκπαίδευσή τους είναι θεμελιώδης και βοηθά στην ομαλή 

αποκατάσταση, τη μείωση των επιπλοκών και την επιτυχία της μεταμόσχευσης. Η 

εκπαίδευση αφορά τόσο στον ασθενή όσο και στο άμεσό του περιβάλλον, είναι μία 

συστηματική διαδικασία που ολοκληρώνεται στο διάστημα παραμονής στο νοσοκομείο 

και στοχεύει στην αυτοφροντίδα.  
 
Σκοπός: Η ταυτοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ληπτών ηπατικού 

μοσχεύματος στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο και η διαμόρφωση ενός 

προγράμματος που να καλύπτει τις ανάγκες αυτές, πριν την έξοδό τους από το 

νοσοκομείο. 
 
Μεθοδολογία: Επιχειρήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με αναζήτηση 

άρθρων της τελευταίας 20ετίας, στην αγγλική γλώσσα, στις βάσεις δεδομένων PubMed 

και ResearchGate. Επιπλέον, αντλήθηκαν πληροφορίες από εγχειρίδια για ασθενείς 

από αναγνωρισμένα Μεταμοσχευτικά Κέντρα των ΗΠΑ. 
 
Αποτελέσματα: Οι εκπαιδευτικές ανάγκες επικεντρώνονται κυρίως στη διδασκαλία 

για ορθή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, τις τακτικές μετρήσεις των ζωτικών 

σημείων και τις προγραμματισμένες εξετάσεις, ως βασικές συνιστώσες για τη 

διατήρηση της υγείας και την πρόληψη των επιπλοκών. Άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες 

στοχεύουν στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής όπως η σωστή διατροφή και 

σωματική άσκηση,  η αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, η υγιεινή και 

προστασία από τις λοιμώξεις. Την ενημέρωση του ασθενούς συμπληρώνουν 

παράγοντες όπως η αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, η οδοντιατρική 

φροντίδα, η εργασία, η σεξουαλικότητα και τα ταξίδια. Αναφορικά με τη στρατηγική που 

επιλέγεται για την κάλυψη των αναγκών, έρευνες έχουν καταδείξει την αξία της έναρξης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας προ-μεταμοσχευτικά, όσο οι ασθενείς βρίσκονται στη 

λίστα αναμονής. Άλλες έρευνες συνηγορούν ως προς την αναγκαιότητα 

διεπιστημονικών παρεμβάσεων και την αξία συμμετοχής της οικογένειας. Η χρήση 

εγχειριδίων, ως μία μορφή γραπτών οδηγιών, φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα 

στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Τέλος, το διαδίκτυο αποδεικνύεται μία 

χαμηλής ποιότητας πηγή πληροφοριών για τους ασθενείς. 
 
Συμπεράσματα: Ο ασθενής με μεταμόσχευση ήπατος, μετά την έξοδο από το 
νοσοκομείο καλείται να διαχειρισθεί έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών και να εφαρμόσει 
ανάλογο αριθμό αλλαγών. Η εκπαίδευση ασθενών και οικογένειας αποτελεί πιθανά 
έναν από τους σημαντικότερους ρόλους των νοσηλευτών.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: μεταμόσχευση ήπατος, εκπαίδευση ασθενούς, νοσηλευτική   
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COVID 19: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Χριστίνα Κοντού1, Ελένη Καταή2, Άρης Υφαντής3, Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 

1. Νοσηλεύτρια, MSc, ph.D, Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό 
Νοσοκομείο Λαμίας 

2. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ – ΜΕΘ COVID, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 
3. RMHN, PgDip (Edu), MSc, PhDmed, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

4. Νοσηλευτής, RNMH, PGDip (Ed), MSc, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

Εισαγωγή: Η ασθένεια κορωνοϊού 2019, γνωστή ως οξεία αναπνευστική νόσος 2019-
nCoV, είναι μία μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS – 
COV -2. Ο ιός και η ασθένεια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν της 
Κίνας στα τέλη του 2019 και έγιναν γνωστά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2019. Από τότε έχουν διασπαρεί σε όλον τον πλανήτη Κι έχουν εξελιχθεί 
σε πανδημία. 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να ενημερώσει τον σύγχρονο άνθρωπο για το τι 
είναι ο covid 19, ποια τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία του.    
 
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν βιβλιογραφική 
ανασκόπηση σχετικά με τον covid 19 κατά την τελευταία διετία και ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, όπως η ‘’Google Scholar’’. 
 
Αποτελέσματα: Τα συμπτώματα του covid 19 περιλαμβάνουν: συμπτώματα που 
μοιάζουν με γρίπη (πυρετό, ρίγη, κόπωση, βήχα), συμπτώματα ρινικής καταρροής 
(καταρροή, φτέρνισμα, ξηρό λαιμό, ρινική συμφόρηση), πόνο στις αρθρώσεις και 
στους μυς, φλεγμονή των ματιών και των βλεννογόνων, προβλήματα στην αναπνοή 
(πνευμονία και δύσπνοια), γαστρεντερικά προβλήματα (διάρροια, ναυτία, 
πονοκέφαλο), απώλεια όσφρησης και γεύσης. 
 
Συμπεράσματα: Οι βασικότεροι τύποι των διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού είναι η 
μοριακή μέθοδος ανάλυσης (realtimeRT – PCR) για ανίχνευση του RNA του ιού, η 
ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας και τα 
διάφορα τεστ ανίχνευσης των αντισωμάτων έναντι του ιού με ανοσοαναλύσεις 
(χημειοφωταύγεια ή ELISA) 
 
Λέξεις – Κλειδιά: ιός, βήχας, τεστ.  
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ 

Μαρία Κιρκέτσου1 

1. Νοσηλεύτρια, Msc, ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
 

Εισαγωγή: Η εμφάνιση τόσο της ενδοκοιλιακής υπέρτασης όσο και του συνδρόμου 
κοιλιακού διαμερίσματος σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πολυοργανικής 
ανεπάρκειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίπτωσή της στην ορθή λειτουργία 
του εντερικού συστήματος, καθώς είναι από τα πιο ευαίσθητα συστήματα και πλήττεται 
άμεσα ακόμη και στις χαμηλότερες τιμές της.  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της ύπαρξη σχέσεως μεταξύ της ενδοκοιλιακής υπέρτασης-
συνδρόμου κοιλιακού διαμερίσματος και της εντερικής δυσχέρειας.  
 
Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων PubMed για το χρονικό διάστημα 2015-2021. Οι ερευνητικές μελέτες που 
συμπεριλήφθηκαν ήταν δημοσιευμένες στην αγγλική και ισπανική γλώσσα και 
ανέφεραν την επίπτωση της ενδοκοιλιακής υπέρτασης και του συνδρόμου κοιλιακού 
διαμερίσματος στην ανάπτυξη εντερικής δυσχέρειας.  
 
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπησης των μελετών πρόεκυψε ότι η ανάπτυξη 
ενδοκοιλιακής υπέρτασης προκαλεί διαταραχή της εντερικής λειτουργίας του 
οργανισμού με εμφανή διαταραχή των ηλεκτρολυτών, της οξεοβασικής ισορροπίας, 
του ισοζυγίου των υγρών, της διαχείρισης του τραυματισμένου κοιλιακού τοιχώματος 
(ως προς τη σύγκλεισή των χειλέων του) και τέλος στην κινητικότητα του εντερικού 
σωλήνα. 
 
Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη της ενδοκοιλιακής υπέρτασης και του συνδρόμου 
κοιλιακού διαμερίσματος αποτελούν επικίνδυνους παράγοντες διαταραχής της ορθής 
λειτουργικότητας του εντερικού συστήματος και συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η συχνή 
μέτρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης προκειμένου να μην αυξηθεί σε παθολογικές τιμές 
με τελική έκβαση το θάνατο του ασθενούς. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: Ενδοκοιλιακή υπέρταση, σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος, 
σύνδρομο εντερικής δυσχέρειας   
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ 

Γεώργιος Ευλαβής1, Στυλιανή Μουξιού2, Κωνσταντίνα Ελένη Καρακάση3  

1.Νοσηλευτής MSc, Προϊστάμενος Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

2.Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό 
Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

3.Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη 

 
Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί ακόμη και σήμερα μία μεγάλη 
πρόκληση για τη χειρουργική, καθώς μπορεί να συνοδεύεται από ένα ευρύ φάσμα 
επιπλοκών. Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χειρουργική επέμβαση αντανακλά τη 
συνεργασία μεταξύ τόσων πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. Παράγοντες που 
σχετίζονται με τον ασθενή ή τον δότη ή ανοσολογικοί παράγοντες μπορεί να 
επηρεάσουν την επιτυχία της μεταμόσχευσης. Οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για την 
έγκαιρη αναγνώριση επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία, λοίμωξη 
ή απόρριψη του ηπατικού μοσχεύματος.  
 
Σκοπός: Η εστίαση στις επιπλοκές της μετεγχειρητικής φροντίδας και η ανάδειξη 
πιθανών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση της μεταμόσχευσης. 
 
Μεθοδολογία: Επιχειρήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με αναζήτηση 
άρθρων της τελευταίας 20ετίας, στην αγγλική γλώσσα, στις βάσεις δεδομένων PubMed 
και Google Scholar. Εξαιρέθηκαν μελέτες που περιέγραφαν τη φροντίδα του ασθενούς 
στη ΜΕΘ ή αναφέρονταν σε απώτερες επιπλοκές στη διάρκεια της μακροπρόθεσμης 
παρακολούθησης. 
 
Αποτελέσματα: Οι επιπλοκές στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο –πέρα από τις 
συνήθεις του χειρουργικού ασθενούς- μπορεί να αφορούν στην πρωτοπαθή 
δυσλειτουργία του μοσχεύματος, την οξεία απόρριψη, την αιμορραγία, τις λοιμώξεις, 
τις διαταραχές ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών, επιπλοκές από τα χοληφόρα, την 
ανοσοκαταστολή, θρόμβωση της ηπατικής αρτηρίας, στένωση ή θρόμβωση της 
πυλαίας φλέβας, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, νευρολογικές διαταραχές και νεφρική 
δυσλειτουργία. Ο ρόλος του νοσηλευτή δεν εξαντλείται στην εντατική παρακολούθηση 
με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών, αλλά πρέπει να εστιάζει 
εξίσου στην κάλυψη ψυχοκοινωνικών, εκπαιδευτικών και διατροφικών αναγκών, 
καθώς και στη διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου. Στο σύνολο σχεδόν των μελετών 
υπογραμμίζεται η αξία της σωστής προεγχειρητικής εκτίμησης και προετοιμασίας, της 
διεγχειρητικής διαχείρισης και της διεπιστημονικής συνεργασίας. Τα τελευταία χρόνια 
υιοθετούνται πρωτόκολλα περιεγχειρητικής διαχείρισης ERAS (Enhanced Recovery 
After Surgery) τα οποία  -στη μετεγχειρητική περίοδο- εστιάζουν στη γρήγορη 
κινητοποίηση και έναρξη εντερικής σίτισης.  
 
Συμπεράσματα: Η γνώση των πιθανών κινδύνων συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση 
της φροντίδας, η οποία είναι εντατική, σύνθετη, αλλά και ανταποδοτική τόσο για τον 
ασθενή όσο και για τη θεραπευτική ομάδα. Ο σύγχρονος νοσηλευτής πρέπει να 
εφαρμόζει ολιστικά πρωτόκολλα στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας, που μειώνουν 
το χρόνο και το κόστος νοσηλείας, προλαμβάνουν τις επιπλοκές και προάγουν την 
αποκατάσταση. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Μεταμόσχευση ήπατος, μετεγχειρητική περίοδος, επιπλοκές, 
φροντίδα ασθενούς  
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 

Αγγελική  Μαγγανά1, Ελένη Μπαφέ2 

1. Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά” 
2. Νοσηλεύτρια, Msc, Προϊσταμένη Χειρουργείου, Ε.Α.Ν.Π. “Μεταξά” 

Εισαγωγή: Η ολική λαρυγγεκτομή είναι μία επέμβαση, η οποία εφαρμόζεται για τη 
θεραπεία τοπικά προχωρημένων καρκινωμάτων λάρυγγος - υποφάρυγγος. Μετά από 
μία τέτοια επέμβαση χάνεται οριστικά η φώνηση του ασθενούς και πλέον η ομιλία 
γίνεται με άλλες μεθόδους(οισοφάγειος ομιλία, λαρυγγόφωνο, βαλβίδα ομιλίας). Η πιο 
σύγχρονη και  αποτελεσματική τεχνική είναι η τοποθέτηση φωνητικής βαλβίδας, αφού 
πρώτα δημιουργηθεί τραχειο-οισοφαγική επικοινωνία είτε κατά τη διάρκεια της ολικής 
λαρυγγεκτομής είτε σε δεύτερο χρόνο. 
 
Σκοπός: Η εξοικείωση  ιατρών και νοσηλευτών χειρουργείου με τη φωνητική βαλβίδα 
και η εκπαίδευση αυτών στην τοποθέτηση και αλλαγή της βαλβίδας, ώστε να 
εξοικονομείται χειρουργικός χρόνος, να περιοριστεί ο χρόνος της αναισθησίας και να 
αλλάξει η αντίληψη που επικρατεί, ότι δεν υπάρχει τρόπος να μιλήσουν  οι 
λαρυγγεκτομηθέντες. 
 
Μεθοδολογία: Για τους σκοπούς της μελέτης πραγματοποιήθηκε αναζήτηση 
πρωτογενών μελετών και βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων στις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, καθώς και ανάλυση και μελέτη χειρουργικών περιστατικών ενός 
ογκολογικού νοσοκομείου του λεκανοπεδίου Αττικής τα τελευταία πέντε έτη.  
 
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς επωφελούνται από τη βραχύτερη παραμονή στο 
νοσοκομείο, έχουν λιγότερο πόνο, απώλεια αίματος, ελάχιστο κίνδυνο ανάπτυξης 
λοίμωξης, καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ταχύτερη αποκατάσταση ομιλίας και 
ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. 
 
Συμπεράσματα: Οι λαρυγγεκτομηθέντες επωφελούνται με την τοποθέτηση της 
φωνητικής βαλβίδας, διότι βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης από την 
τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής. Η διατήρηση της φωνής, όπως και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοφροντίδας βελτιώνει το επίπεδο ζωής των ασθενών 
αυτών. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Λαρυγγεκτομή, βαλβίδα φώνησης, καρκινοπαθείς ασθενείς  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 

 
Ελένη Νίκου1, Δημήτριος Γιώτης2, Ευτυχία Γιάγκου3, Χρυσούλα Γεωργούλα4 

 
1. R.N., Τ.Ε.Π. Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» 

2. Ορθοπαιδικός, Τ.Ε.Π.  Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» 
3. R.N., PhD, MSc, Προϊσταμένη Τ.Ε.Ι.  ΠΓΝ Ιωαννίνων 

4. R.N., MSc, Προϊσταμένη Τ.Ε.Π. Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» 
 
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση της συχνότητας 
των περιτροχαντήριων καταγμάτων, με την αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου του 
πληθυσμού.  Στα υπό διερεύνηση χαρακτηριστικά του φαινομένου περιλαμβάνονται 
τα αίτια πρόκλησης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών και ο τρόπος 
αντιμετώπισης. 
 
Σκοπός: Ο προσδιορισμός του επιδημιολογικού προφίλ ασθενών με περιτροχαντήριο 
κάταγμα μηριαίου στον ελληνικό πληθυσμό, με ιδιαίτερη αναφορά στα αίτια 
πρόκλησης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον τρόπο αντιμετώπισης. 
 
Μεθοδολογία: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, που 
καλύπτει γεωγραφικά μια περιοχή με έναν από τους πιο γηρασμένους ηλικιακά 
πληθυσμούς στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας ασθενείς που προσήλθαν στο 
νοσοκομείο με περιτροχαντήριο κάταγμα το 2018. Στους ίδιους τους ασθενείς ή σε 
συγγενικά τους πρόσωπα δόθηκε ερωτηματολόγιο, που μεταξύ άλλων περιελάμβανε 
ερωτήσεις σχετικά με το ατομικό ιστορικό, το χρόνο, αλλά και τον τόπο που συνέβη η 
κάκωση. 
 
Αποτελέσματα: Συνολικά 96 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη, με μέσο όρο ηλικίας 
τα 83 έτη, με αναλογία ανδρών προς γυναικών 1:2,25. Η πιο συχνή αιτία κατάγματος 
ήταν η πτώση εξ ιδίου ύψους με ποσοστό 97.6%. Τα διατροχαντήρια κατάγματα 
αποτελούσαν το 51,8% των καταγμάτων, τα υποκεφαλικά το 37,6% και τα 
υποτροχαντήρια το 10,6%. Η πλειοψηφία των καταγμάτων συνέβαινε, κυρίως, τους 
θερινούς μήνες (31,2%), μέσα στο σπίτι (60,9%) και ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες 
(49,8%). Η μέση ετήσια συχνότητα ήταν 670,7 ανά 100.000 κατοίκους. Η μέση διάρκεια 
αναμονής μέχρι τη χειρουργική αποκατάσταση ήταν 1,83 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος 
παραμονής στο Νοσοκομείο ήταν 7,62 ημέρες, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές 
όσον αφορά τον τύπο της επέμβασης, την ηλικία οι άλλες συνοδές καταστάσεις. Η πιο 
συχνή συνοδός πάθηση των ασθενών ήταν η υπέρταση (85,1%), ακολουθούμενη από 
την καρδιακή ανεπάρκεια (52,5%) και την κατάθλιψη (33,4%). 
 
Συμπεράσματα: Το επιδημιολογικό προφίλ των ασθενών που μελετήθηκαν είναι 
παρόμοιο με αυτό μεγάλων διεθνών κέντρων. Η συχνότητα των καταγμάτων αυτών 
στην ορεινή περιοχή των Γρεβενών είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με άλλες 
περιοχές, όπως η Αθήνα, όπου ο πληθυσμός είναι ηλικιακά νεότερος. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: περιτροχαντήριο κάταγμα, επιδημιολογικό προφίλ, γηρασμένος 
πληθυσμός.  
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Ευθύμιος Νίκου1,   Δημήτριος Πιστόλας2,  Δημήτριος Σκουτέλης3 

 
1 Γ.Ν .Α << Ο Ευαγγελισμός>>.Αθήνα 

2   Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» 
3Νοσηλευτής MSc, Γ.Ν. Ελπίς, Αντιπρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ –ΕΣΥ, Πρόεδρος ΔΣ, 

ΕΝΕ 
 

Εισαγωγή: Μετεγχειρητική λοίμωξη (ΜΛ) ορίζεται ως η φλεγμονώδης απάντηση ενός 
χειρουργικού τραύματος έως και 30 ημέρες μετά τη διενέργεια χειρουργικής 
επέμβασης ή έως και 1 έτος μετά την τοποθέτηση ξένου σώματος. Έχει εκτιμηθεί ότι η 
επίπτωση των χειρουργικών λοιμώξεων ανέρχεται στο 2%-5% των ασθενών που 
υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Υπολογίζεται ότι η μετεγχειρητική λοίμωξη 
θα μπορούσε να είχε προληφθεί στο 60%  των περιστατικών με την πιστή εφαρμογή 
των κατευθυντήριων οδηγιών. 
 
Σκοπός: Της εργασίας αποτέλεσε η ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς 
βιβλιογραφίας σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες μέτρων πρόληψης των 
λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου.  
 
Υλικό - Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, καταγραφή και επεξεργασία 
δημοσιευμένων μελετών της τελευταίας δεκαετίας (2010-2020) στις ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων Google Scholar, Pub Med καθώς και στο Εθνικό Αρχείο 
Διδακτορικών διατριβών.  
 
Αποτελέσματα: Τα μέτρα πρόληψης συνίστανται σε προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και 
μετεγχειρητικά. Τα κυριότερα προεγχειρητικά μέτρα περιλαμβάνουν την χορήγηση 
κατάλληλης χημειοπροφύλαξης, την περιποίηση του δέρματος, την ορθή προετοιμασία 
εντέρου, την προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου και την αντισηψία του 
προσωπικού. Διεγχειρητικά, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση ομοιόστασης του σώματος, 
της θερμοκρασίας > 36ο και της γλυκόζης αίματος < 150 mg/dl. Τέλος, μετεγχειρητικά 
είναι απαραίτητη η συχνή εναλλαγή επιθεμάτων, η φροντίδα του τραύματος αλλά και 
η διατήρηση γλυκόζης αίματος <150mg/dl. 
 
Συμπεράσματα Η σωστή εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών και των μέτρων 
πρόληψης εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας 
στους ασθενείς ενώ συμβάλλει στην σημαντική ελάττωση των ποσοστών εμφάνισης 
μετεγχειρητικών λοιμώξεων.  
 
Λέξεις- Κλειδιά: ‘‘Care bundles’’,’’Surgical site infections’’,Site infections guidelines‘’  


