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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Αντιπρόεδροι: ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ,
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Μέλη
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΣΘΕΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΔΕ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΡΙΟΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΠΑΪΝΟΥΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΖΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΙΩΡΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΟΛΙΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΑΡΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΙΣΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΧΤΑΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΤΖΕΛΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΟΥΚΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΣΙΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αντιπρόεδροι: ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μέλη

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΛΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΑΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΣΚΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΝΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΟΥΡΣΕΪΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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Σημείωμα από την Επιστημονική Επιτροπή
Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται οι περιλήψεις των ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων που
παρουσιάστηκαν στη διημερίδα. Αν και οι περισσότερες περιλήψεις έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τις οδηγίες
υποβολής που είχαν δημοσιευθεί στο προκαταρκτικό πρόγραμμα, υπάρχουν και μερικές οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες ασυμφωνίες. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του γεγονότος ότι για να γίνουν οι απαραίτητες
διορθώσεις, απαιτείται χρόνος για ανταλλαγή αλληλογραφίας και επίτευξη συμφωνίας με τους συγγραφείς, σε
συνδυασμό με τη χρονική δέσμευση που αναλήφθηκε έναντι του ΥΥΚΑ, για έκδοση πρακτικών, οι περιλήψεις
δημοσιεύονται με ευθύνη των συγγραφέων.
Η Επιστημονική Επιτροπή της διημερίδας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλες τις συγγραφικές ομάδες
για την συμμετοχή και να τους συγχαρεί για την πληρότητα των εισηγήσεων.
Επίσης, θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλες εκείνες τις συγγραφικές ομάδες οι οποίες αποδέχθηκαν την
αλλαγή του τρόπου παρουσίασης από προφορική σε αναρτημένη. Οι όποιες αλλαγές, έγιναν αποκλειστικά
λόγω αυξημένης συμμετοχής και μειωμένης διαθεσιμότητας των αιθουσών.
Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσε να παραλείψει την αναφορά στοιχείων των προφορικών ανακοινώσεων που
συμπεριελήφθησαν στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα, αλλά τελικά δεν παρουσιάστηκαν και οι οποίες είναι:

ΕΑ 11
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
Τσιρώνης Αθανάσιος1, Τσακνάκη Ευδοκία1, Πάσχου Αθανασία1
1. ΤΕ Νοσηλευτές, MSc, Ιωάννινα

ΕΑ 36
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Αλεξούδη Χρυσούλα1, Αλεξούδη Σπυριδούλα2
1. Ειδική Νοσηλεύτρια, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας
2. Νοσηλεύτρια, Ρευματολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας

ΕΑ 49
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Αριστέα Πλακίδα
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, Επισκέπτρια Υγείας, MSc, ΚΥ ΕΕΣ, Άνω Λιόσια, Εργαστηριακή Συνεργάτης Τμήματος
Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΕΑ 01
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΘΑΝΟΥ ΔΟΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ταντανόζη Ελένη1, Σωτηριάδης Γεώργιος2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΝ Δράμας
2. Νοσηλευτής ΤΕ, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΝ Δράμας
Εισαγωγή: H μεταμόσχευση ιστών και οργάνων θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της σύγχρονης
ιατρικής επιστήμης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή επιστροφή των ασθενών στην κοινωνία και στην
παραγωγική διαδικασία μετά από μια περίοδο επώδυνη, μακρόχρονη, κάποιες φορές ακόμα και θανατηφόρα,
η οποία μάλιστα τις περισσότερες φορές θεωρείται μονόδρομος. Πηγές μοσχευμάτων αποτελούν κυρίως οι
εγκεφαλικά νεκροί δότες που νοσηλεύονται υπό μηχανική υποστήριξη στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Σκοπός:. Η παρούσα εργασία, έχει ως στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας παροχής υψηλής ποιότητας
φροντίδας από τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και την σπουδαιότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων
για τη δυνητικά καλύτερη εξέλιξη της μεταμόσχευσης.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ελληνικών και
ξενόγλωσσων ιστοσελίδων (MEDLINE, ΙΑΤΡΟΤΕΚ), καθώς και στοιχεία από την ιστοσελίδα του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) κατά το χρονικό διάστημα 2000 έως και σήμερα.
Αποτελέσματα: Η φροντίδα του πιθανού δότη οργάνων ξεκινάει ακόμα και πριν την τελική διάγνωση της
εγκεφαλικής ανακοπής, έγκαιρα και άμεσα, ώστε να υπάρχει χρόνος για τον έλεγχο της καταλληλότητας και
συμβατότητας των οργάνων.
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη και σωστή φροντίδα των δοτών οργάνων είναι αδιαμφισβήτητη. Για να επιτευχθεί,
όμως αυτό, είναι αναγκαία η εφαρμογή και πιστή εκτέλεση συγκεκριμένων θεραπευτικών αλγορίθμων, που
αποδεδειγμένα ωφελούν και διασώζουν όργανα, τα οποία ίσως σε πρώτη εκτίμηση θεωρούνται μη κατάλληλα.

ΕΑ 02
Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Τάταρη Σουλτάνα1, Μελιτζανά Παναγιώτα1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας μεγάλο μέρος των διαγνωστικών εξετάσεων και των
θεραπευτικών παρεμβάσεων γίνονται παρακλίνια. Ωστόσο οι ανάγκες για διακομιδή μέσα στο ίδιο νοσοκομείο
δεν έχουν μειωθεί, καθώς η βαρύτητα και η πολυπλοκότητα των βαρέως πασχόντων επιβάλλει την διενέργεια
σειράς εξετάσεων από τα αποτελέσματα των οποίων εξαρτάται η σωστή θεραπεία και πρόγνωση του ασθενή.
Οι ενδονοσοκομειακές διακομιδές ενέχουν πολλούς κινδύνους για τους ασθενείς, ιδιαίτερα γι αυτούς που
βρίσκονται υπό μηχανική υποστήριξη ή και είναι αιμοδυναμικά ασταθείς.
Σκοπός: η περιγραφή της διαδικασία κα ιη ενημέρωση του προσωπικού για την προετοιμασία, τους κινδύνους
μεταφοράς και την παραλαβή του ασθενή καθώς και η ανάδειξη του ρόλου του νοσηλευτή.
Μέθοδος: Εφαρμόστηκε η ανασκόπηση της τρέχουσας ελληνικής, διεθνούς, διαδικτυακής και βιβλικής
επιστημονικής βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν
πρωτόκολλα καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα στα ελληνικά νοσοκομεία.
Συμπεράσματα: Η διακομιδή είναι μια διαδικασία με μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης απρόοπτων γεγονότων
,αλλά απαραίτητη. Παρά τους κινδύνους πραγματοποιείται με στόχο το κλινικό όφελος του ασθενή. Γι αυτό
κρίνεται απαραίτητη η σωστή υποδομή, η οργάνωση, η εκπαίδευση του προσωπικού και η δημιουργία
πρωτοκόλλων διακομιδής σε κάθε νοσοκομείο. Ο νοσηλευτής συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαδικασία της
μεταφοράς. Γι αυτό πρέπει να διαθέτει εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.

ΕΑ 03
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,
ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ.
Μαναβίδου Κωνσταντία1, Σαλπιγγίδου Κωνσταντίνα2, Ζουμπελούλη Ειρήνη1, Λατσίνη Μαρία3,
Γεώργιος2, Στάθη Ζωή1, Βόλακλη Ελένη4, Σδούγκα Μαρία5
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
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3.
4.
5.
6.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή - σκοπός: Nα μελετηθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η προέλευση, οι διαγνώσεις εισαγωγής
και η έκβαση των ασθενών.
Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη 15 ετών. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά δεδομένα, η προέλευση, οι διαγνώσεις
εισαγωγής, οι επείγουσες εισαγωγές, οι επανεισαγωγές, η παρουσία ψυχοκινητικής καθυστέρησης (ΨΚΚ), οι
ημέρες παραμονής και η έκβαση των ασθενών.
Αποτελέσματα: Νοσηλεύθηκαν 1977 ασθενείς, 1129 αγόρια (57,5%) και 834 κορίτσια (42,5%), μέσης ηλικίας 55,51
± 50,28 μηνών. Επείγοντα 82,14%, ΨΚΚ 7,78%, επανεισαγωγές 12,03%. Κύριες διαγνώσεις: αναπνευστική
ανεπάρκεια (26%), μετεγχειρητική παρακολούθηση (15,7%), σπασμοί (11,5%), αμιγείς ΚΕΚ (11,2%), κώμα (8%),
πολυτραυματίες με ή χωρίς ΚΕΚ (6,5%), σήψη (4,7%), καρδιαγγειακές παθήσεις (4,5%), ατυχήματα (3,9%),
πολυοργανική ανεπάρκεια (3,7%), διάφορες παθήσεις με μικρά επιμέρους ποσοστά (2,9%) και μεταβολικά
νοσήματα (1,5%). Ο μέσος χρόνος παραμονής ήταν 11,35 ± 26,64 ημέρες και η συνολική θνητότητα 14,36%. Η
θνητότητα φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά από το φύλλο (p= 0,003), τις επείγουσες εισαγωγές (p=0,000) και
τις διαγνώσεις εισαγωγής (p=0,003). Oι θανόντες διέφεραν σημαντικά ως προς τον χρόνο παραμονής στη
μονάδα (16,38 ± 36,52 vs. 9,97 ± 13,92 ημέρες, p=0,000).
Συμπεράσματα: Η ηλικία και το φύλλο των ασθενών ακολουθούν τα διεθνή δεδομένα, ενώ οι διαγνώσεις
εισαγωγής και η έκβαση των ασθενών παρουσιάζουν αποκλίσεις αντίστοιχες με τα τοπικά δεδομένα
λειτουργίας.

ΕΑ 04
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ - ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ
Γεωργού Παναγιώτα1, Σαραφίδης Κοσμάς2, Δρόσου-Αγακίδου Βασιλική3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α΄ Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ
Θεσσαλονίκης
2. Αναπληρωτής Καθηγητής Νεογνολογίας ΑΠΘ, Α΄ Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών,
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
3. Καθηγήτρια Νεογνολογίας ΑΠΘ, Διευθύντρια Α΄ Νεογνολογικής Κλινικής και Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η θεραπευτική υποθερμία (ΘΥ) αποτελεί τη μόνη παρέμβαση που τεκμηριωμένα βελτιώνει την έκβαση
νεογνών με μέτρια-σοβαρή υποξαιμική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια(ΥΙΕ) λόγω περιγεννητικής ασφυξίας.
Σκοπός: Η περιγραφή της εμπειρίας από τη χρήση ολοσωματικής ΘΥ σε νεογνά με μέτρια-σοβαρή ΥΙΕ.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα ιστορικά νεογνών στα οποία εφαρμόστηκε ΘΥ τη συγκεκριμένη
περίοδο.
Αποτελέσματα: ΘΥ (θερμοκρασία πρωκτού 33,5 C) για 72 ώρες εφαρμόστηκε σε 9 νεογνά με ηλικία κύησης ≥36
εβδομάδες κύησης με σοβαρή και μέτρια ΗΙΕ. Τα νεογνά είχαν χαμηλά Apgar score, εμφάνιζαν σοβαρή
μεταβολική οξέωση και παθολογικά ευρήματα στο aEEG εισαγωγής στη ΜΕΝΝ. Αρχικά η ΘΥ εφαρμοζόταν
παθητικά, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση αυτοματοποιημένης συσκευής. Σε όλα τα νεογνά χρειάστηκε μηχανικός
αερισμός, ενώ σε 8 από αυτά χορηγήθηκαν αντιεπιληπτικά και ινότροπα. Τρία νεογνά κατέληξαν. Δύο από αυτά
που επέζησαν εμφάνισαν στην έξοδο υποτονία, 3 υπερτονία και 1 φυσιολογική νευρολογική εξέταση.
Συμπεράσματα: Η αρχική εμπειρία από την εφαρμογή ολοσωματικής ΘΥ σε ασφυκτικά νεογνά με ενδείξεις ΗΙΕ
υποστηρίζει τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα για το πιθανό όφελος από τη συγκεκριμένη παρέμβαση. ΘΥ
θα πρέπει να επιχειρείται σε όλα τα ασφυκτικά νεογνά που πληρούν κριτήρια έναρξης χρησιμοποιώντας απλά
μέσα ή αυτοματοποιημένες συσκευές.

ΕΑ 05
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ
Άγγου Μαρία1, Φυντανίδου Βαρβάρα2, Ολοκτσίδου Ειρήνη3, Παγιόπουλος Κοσμάς4, Παπαποστόλου
Κωνσταντίνος5, Μπέση Χριστίνα3, Καρβέλη Στέλλα3, Γροσομανίδης Βασίλης6
1. Προϊσταμένη νοσηλευτικού τομέα, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Ιατρός αναισθησιολόγος, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3. Ιατρός, ειδικευόμενη αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
4. Νοσηλευτής ΤΕ, αναπληρωτής προϊστάμενος ΤΕΠ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
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5. Ιατρός, ειδικευόμενος αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
6. Ιατρός αναισθησιολόγος, επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Κλινική Αναισθησιολογίας και
Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή – Σκοπός: Η επιτροπή διασύνδεσης για την αναζωογόνηση (International Liaison Committee on
Resuscitation-ILCOR) προτείνει ένα ενιαίο τρόπο καταγραφής των καρδιακών ανακοπών γνωστό ως Utstein
style με στόχο την αξιολόγηση της έκβασης με τρόπο αξιόπιστο και συγκρίσιμο. Στη μελέτη αυτή αξιολογήσαμε
και συγκρίναμε την έκβαση των καρδιακών ανακοπών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπως αυτή καταγράφηκε σε
τρείς διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Υλικό & Μέθοδος: Καρδιακές ανακοπές με διαφορά μιας δεκαετίας συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς την
αντιμετώπιση και την έκβαση τους.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα φαίνονται στο πίνακα
Ομάδα Α
Ομάδα Β
Ομάδα Γ
Περίοδος μελέτης
1993-1994
2001-2002
2014
Ν
196(146 ♂ &50♀)
103 (59♂ & 44♀)
50 (38♂ & 12♀)
Ηλικία
68,5 ± 14,3
67,25± 12,5
68,24 ±13,23
Απινιδώσιμος ρυθμός

34(17,34%)

26(25,24%)

15(30%)

Μη απινιδώσιμος ρυθμός
Προσπάθεια αναζωογόνησης
Βασική ΚΑΡΠΑ
Άφιξη Βοήθειας (min)
Δόση Αδρεναλίνης
Διάρκεια ΚΑΡΠΑ
ROSC
Διακοπή προσπάθειας
Επιβίωση κατά την έξοδο

153(78,06%)
195(99.5%)
83(42,56%)
1,24 ± 0,4
10,74 ± 10,76
27,54±16,52
88(44,9%)
108(55,1%)
30(15,3%)

77(74,76%)
96(93%)
Δεν καταγράφηκε
2,7 ± 1,6
10,78 ± 9,8
Δεν καταγράφηκε
47(45,6%)
57(54,4)
15(14,56%)

35 (70%)
48(96%)
47(94%)
1,5 ± 1,4
4,34 ± 3,31
18 ± 11,46
33(66%)
17(34%)
3(6%)

Συμπεράσματα: Ο διαφορετικός τρόπος καταγραφής αλλά και αντιμετώπισης οδήγησε σε διαφορετικά
αποτελέσματα. Επιμέρους ανάλυση χρειάζεται για την εξήγηση των στατιστικά σημαντικών διαφορών που
υπάρχουν ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν την έκβαση.

ΕΑ 06
ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ: ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άγγου Μαρία1, Φυντανίδου Βαρβάρα2, Ολοκτσίδου Ειρήνη3, Πάντου Ευαγγελία4, Μπέση Χριστίνα3, Λωλάκος
Κωνσταντίνος5, Παπαποστόλου Ευαγγελία3 Γροσομανίδης Βασίλης6
1. Προϊσταμένη νοσηλευτικού τομέα, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Ιατρός αναισθησιολόγος, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3. Ιατρός, ειδικευόμενη αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
4. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΤΕΠ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
5. Ιατρός, ειδικευόμενος αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,
Θεσσαλονίκη
6. Ιατρός αναισθησιολόγος, επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Κλινική Αναισθησιολογίας και
Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αναφέρεται σε γνώσεις και δεξιότητες που εφαρμόζονται σε
περίπτωση καρδιακής ανακοπής και αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης της.
Σκοπός: Η αξιολόγηση, σε συνθήκες εικονικής αλλά και καθημερινής κλινικής πραγματικότητας, των γνώσεων
και δεξιοτήτων, των νοσηλευτών του νοσοκομείου μας, στην αναζωογόνηση.
Υλικό – Μέθοδος: Εξήντα (60) εν ενεργεία νοσηλευτές, με πιστοποιημένη εκπαίδευση στη καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (CPR/AED) κλήθηκαν να εκτελέσουν ένα σενάριο
προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής που προέβλεπε κατάρρευση σε χώρο με διαθέσιμο AED και
αξιολογήθηκαν σε 17 δεξιότητες χρησιμοποιώντας τις φόρμες αξιολόγησης του ERC. Το ίδιο χρονικό διάστημα
καταγράφηκαν κατά Utstein Style πενήντα (50) ενδονοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές δίνοντας έμφαση στη
συμμετοχή των νοσηλευτών.
Αποτελέσματα: Το ποσοστό επιτυχίας ήταν μεγαλύτερο από 50% και 60% στις δεξιότητες που αφορούσαν την
εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και χρήση AED αντίστοιχα. Στο σύνολο των δεξιοτήτων της ΚΑΡΠΑ 4/60 (6,7%) συμμετέχοντες
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δεν πέτυχαν καμιά δεξιότητα ΚΑΡΠΑ και 15/60 (25%) τις πέτυχαν όλες ενώ αντίστοιχα για το AED 1/60 (1,7%) δεν
πέτυχε καμία και 25/60 (41,7%) όλες. Στις 47/50 (94%) περιπτώσεις αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής
εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ πριν την άφιξη της ομάδας αναζωογόνησης από τις οποίες, στις 11/47 (23,4%) συμμετείχε
νοσηλευτής, στις 8/47 (17%) μαζί με τον εφημερεύοντα γιατρό της κλινικής και στις 3/47 (6,4%) μόνος του.
Συμπεράσματα: Γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την αναζωογόνηση χάνονται μετά την εκπαίδευση αλλά
και αυτές που διατηρούνται δεν εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες.

ΕΑ 07
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ EBOLA
Αλτή Ευγενία1, Αντωνίου Αθανάσιος2, Λιακοπούλου Παρασκευή3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Θεσσαλονίκη
2. Βοηθός Νοσηλευτής ΔΕ, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
3. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Β' Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η επιδημία του ιού Ebola στη δυτική Αφρική, εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα και κινδυνεύει να πλήξει πια όλο
τον κόσμο. Εκδηλώθηκε αρχικά στη Γουινέα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε. Μέχρι τις
23 Ιουλίου είχαν εμφανιστεί 1.201 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 672 θανατηφόρα, σύμφωνα με τον τελευταίο
απολογισμό του ΠΟΥ. Ο αιμορραγικός πυρετός Ebola είναι μια σπάνια, σοβαρή, συχνά θανατηφόρος ιογενής
λοίμωξη. Μεταδίδεται μέσω απευθείας επαφής με το αίμα, τα σωματικά υγρά ή τους ιστούς των μολυσμένων
ανθρώπων ή ζώων. Ο αιμορραγικός πυρετός που προκαλεί εμφανίζεται με αιμορραγίες, εμέτους και διάρροιες.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση του υγειονομικού προσωπικού αναφορικά με
τους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και σωστής διαχείρισης ασθενών με πιθανή λοίμωξη αιμορραγικού
πυρετού – Ebola.
Μέθοδος: Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων από τις βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων Medline, PubMed, και scholar google για την περίοδο 2009-2014, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και
συνδυασμό αυτών: "Ebola virus", "hemorrhagic fever", "treatment", "transmission", "prevention" και "patient".
Αποτελέσματα: O νοσηλευτής έχει καίριο ρόλο στον έλεγχο της επιδημίας μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και
συστηματικής απομόνωσης των περιστατικών με την κατάλληλη ατομική προστασία.
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Στις προσπάθειες για παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν
μολυνθεί περιλαμβάνεται είτε από του στόματος θεραπεία ενυδάτωσης ή υγρά με ενδοφλέβια έγχυση. Η νόσος
έχει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Ποσοστό 50%-90% των ατόμων που μολύνονται από τον ιό καταλήγει
συνήθως σε θάνατο. Οι προσπάθειες για την δημιουργία ενός εμβολίου συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει
αναπτυχθεί ακόμα.

ΕΑ 08
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Παναγιωτίδου Μαρία1, Πέγιου Μαρία-Ευστρατία1, Καυκιά Θεοδώρα2
1. Νοσηλεύτρια, Απόφοιτη τμήματος Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Ο πόνος αποτελεί μια εμπειρία που έχουν βιώσει σχεδόν όλοι σε διάφορες περιόδους της ζωής τους.
Χαρακτηρίζεται ως η δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία, η οποία συνδέεται με πραγματική ή
επαπειλούμενη βλάβη ιστών ή ερεθισμό. Στη σύγχρονη ιατρική πράξη εκτός από τις κλασικές μεθόδους
αντιμετώπισης του πόνου σταδιακά εφαρμόζονται και εναλλακτικές. Στο σύνολό τους έχουν λάβει τον όρο
"εναλλακτική ιατρική" αφού προσεγγίζουν, όχι μόνο την κάθε φορά εμφανιζόμενη νοσολογική οντότητα, αλλά
και τον ίδιο τον ασθενή ως «όλον».
Σκοπός: Η παρουσίαση των βασικότερων εναλλακτικών θεραπειών που εφαρμόζονται στην προσπάθεια
αντιμετώπισης του πόνου.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας, στα ελληνικά και αγγλικά, σε
βάσεις δεδομένων όπως το PUBMED, το SCOPUS, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το ΙΑΤΡΟΤΕΚ.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι η Εναλλακτική Ιατρική περιλαμβάνει ένα
μεγάλο εύρος ποικίλων προϊόντων και πρακτικών που ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται από τους
θεραπευτές και τους ασθενείς. Οι θεραπευτικές εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες περιλαμβάνουν
την Ομοιοπαθητική, τη Ρεφλεξολογία, το Βελονισμό, το Θεραπευτικό Μασάζ, το Reiki, τη Χρωματοθεραπεία και
την Αρωματοθεραπεία. Το εύρος της εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων ποικίλλει από χώρα σε χώρα.
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Συμπεράσματα: Παρόλο της έλλειψης ενημέρωσης και της προκατάληψης για την αποτελεσματικότητα των
μεθόδων αυτών, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον του κοινού για την χρήση των εναλλακτικών και
συμπληρωματικών θεραπειών. Αυτό ίσως οφείλεται στην κατάχρηση των συμβατικών φαρμάκων που οδηγεί
στην ανθεκτικότητα του πόνου. Έτσι, πολλοί άνθρωποι σήμερα στρέφονται στους φυσικούς τρόπους
αντιμετώπισης τόσο του πόνου όσο και άλλων προβλημάτων υγείας.

ΕΑ 09
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Ζεγκίνη Χρυσάνθη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α΄ Παθολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Όλο και περισσότεροι νέοι ηλικίας 16+άνω πλήττονται σήμερα από τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
Ωστόσο, οι συχνές μετρήσεις των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, οι συνεχείς ενέσεις ινσουλίνης όπως και ο
κίνδυνος εμφάνισης οξέων επιπλοκών καθιστούν την πάθηση ιδιαίτερα στρεσσογόνα τόσο για τον ίδιο τον
ασθενή, όσο και για το οικογενειακό του περιβάλλον. Οι αντιδράσεις των γονιών στην διάγνωση και τη νέα
πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των αναγκών της οικογένειας, οι τρόποι υποστήριξης και εκπαίδευσης του
ασθενούς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
Μέθοδος: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των 5 τελευταίων ετών. Εφαρμόσθηκε αναζήτηση στο διαδίκτυο με
τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline και Cinahl. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι «νεανικός
διαβήτης και οικογένεια», «support family with diabetes» και «types of diabetes». Το υλικό αποτέλεσαν επιλεγμένα
άρθρα που αντικείμενο τους είναι ο διαβήτης και η υποστήριξη της οικογένειας.
Αποτελέσματα: Επιθυμητά αποτελέσματα της ανασκόπησης αποτελούν:
 Η αποδοχή της νέας πραγματικότητας και η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή και του περιβάλλοντος
του.
 Η εκπαίδευση των γονέων ώστε να εξοικειωθούν με τη διενέργεια πράξεων όπως είναι το stick σακχάρου
και η ένεση ινσουλίνης.
 Η εκπαίδευση των γονέων στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των οξέων επιπλοκών π.χ.
υπογλυκαιμία και τέλος,
 Η προώθηση των αλλαγών στον καθημερινό τρόπο ζωής έτσι ώστε οι νέες συνήθειες (ισορροπημένη
διατροφή, άσκηση, αποφυγή stress) να ενταχθούν ομαλά στην ζωή της οικογένειας.
Συμπεράσματα: Η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας και κυρίως των γονέων είναι ζωτικής σημασίας στην
προάσπιση της ποιότητας ζωής των νέων που πάσχουν από Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

ΕΑ 10
ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ
ΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.
Μέρδα Σοφία1, Τσομπανίδου Λεμονιά2, Τοπούζη Δήμητρα3
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία είναι ένα είδος ιατρικής θεραπείας, στην οποία ο ασθενής εισπνέει
100% οξυγόνο σε περιβάλλον πίεσης υψηλότερης της μίας ατμόσφαιρας. Η χορήγηση του υπερβαρικού
οξυγόνου γίνεται μέσα σε ειδικούς θαλάμους μέσω ειδικής μάσκας, μύτης – στόματος. Η αύξηση της πιέσεως
στο εσωτερικό του θαλάμου γίνεται με τη χορήγηση πεπιεσμένου αέρα. Το υπερβαρικό οξυγόνο
χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη θεραπεία της ασθένειας της αποσυμπίεσης, ωστόσο σήμερα χρησιμοποιείται
εκτεταμένα ως συνεπικουρική θεραπεία στην αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων υγείας. Με την εισπνοή του
υπερβαρικού οξυγόνου, η περιεκτικότητα του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο αυξάνεται πάνω από 15 φορές
και μπορεί να φτάσει έως και 2.000 mmHg. Σε αυτή τη «δόση» το οξυγόνο έχει πολλαπλά οφέλη που σχετίζονται
με τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας οξυγόνου στους υποξικούς ιστούς.
Σκοπός: η παρουσίαση της διαδικασίας της υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας, καθώς και η γνωστοποίηση των
οφελών και των δράσεών της. Παράλληλα, θεωρήθηκε επιτακτικό να αναδειχθεί η σημαντικότητα του ιδιαίτερου
και απαιτητικού ρόλου του νοσηλευτή μιας υπερβαρικής και καταδυτικής μονάδας.
Μέθοδος: διενεργήθηκε αναζήτηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων
δεδομένων Pubmed και Google Scholar (1995-2014). Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: «υπερβαρική
οξυγονοθεραπεία», «οφέλη», «ρόλος νοσηλευτή»
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Αποτελέσματα: Από την εταιρεία καταδυτικής και υπερβαρικής ιατρικής (Undersea and Hyperbaric Medical
Society, UHMS) έχουν υιοθετηθεί 13 ενδείξεις χορήγησης της υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας, απόλυτη όμως
ανάγκη θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο έχουν μόνο η νόσος αποσυμπιέσεως, η εμβολή αέρα και η σοβαρή
δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η θεραπεία είναι συμπληρωματική.
Ταυτόχρονα, ο ρόλος του νοσηλευτή μιας υπερβαρικής μονάδας θεωρείται ιδιαίτερος και απαιτητικός, καθώς
συνήθως πρόκειται για βαρέως πάσχοντες σε ένα περιβάλλον, όπου οι υψηλές περιβαλλοντικές πιέσεις και η
υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου εγκυμονούν κινδύνους υγειονομικού ατυχήματος.
Συμπεράσματα: Οι ενδείξεις συνεπικουρικής θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο πληθαίνουν με την πάροδο των
ετών, καθιστώντας την ένα ακόμη βέλος στη φαρέτρα της ιατρικής επιστήμης και πολύτιμο σύμμαχο σε πολλές
ειδικότητες.

ΕΑ 12
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΤΩΝ
Χρόνη Αικατερίνη1, Αδαμίδου Δέσποινα2, Αμπατζόγλου Ελένη3, Ματράκη Γεωργία4, Τιλκερίδου Ελπίδα5 ,
Βακαλοπούλου Ευαγγελία5, Χρόνη Νίκη6, Θεοδωρίδου Σταματία 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Πλασμαφαίρεση Αιμοδοσίας, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Επιμελήτρια Α , Αιμοδοσία, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Προϊστάμενη , Αιμοδοσία Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Αιμοδοσία, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αιμοδοσία, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ, Ορθοπεδικό Τμήμα, ΓΝ Ξάνθης
Διευθύντρια, Αιμοδοσία, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η τεχνική της αιμαφαίρεσης στηρίζεται στην αρχή της φυγοκέντρησης ολικού αίματος και στον
συνακόλουθο κυτταρικό διαχωρισμό και πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.
Χάριν στην πρακτική αυτή δίνεται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων αίματος υψηλής συγκέντρωσης και
καθαρότητας με τελικό όφελος του προς μετάγγιση ασθενούς καθώς αυτός εκτίθεται σε λιγότερους δότες και
μικρότερο όγκο παραγώγων.
Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας του τμήματος αιμοπεταλιαφαίρεσης και η σκιαγράφηση των
δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των δοτών.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήσαμε αναδρομικά τους δότες αφαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013. Καταγράψαμε την
ηλικία και το φύλο των αιμοπεταλιοδοτών καθώς και τη συχνότητα των συνεδριών. Αναλύσαμε την ομάδα
μελέτης με βάση τον τύπο αφαίρεσης (εθελοντική, συγγενική αντικατάσταση). Σημειώσαμε το νοσηλευτικό
ίδρυμα στο οποίο έγινε η χορήγηση των προϊόντων αφαίρεσης (Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ιδιωτικές κλινικές,
άλλο δημόσιο νοσοκομείο).
Αποτελέσματα: Oι δότες αιμοπεταλίων αφαίρεσης ήταν κατά κύριο λόγο άντρες μέσης ηλικίας. Το μεγαλύτερο
ποσοστό παραγώγων ήταν εθελοντικής προσφοράς από δότες που έδιναν για περισσότερες από 2 φορές
κατά μέσο όρο ετησίως. Δότες που έδιναν για πρώτη φορά το έκαναν συνήθως για κάλυψη αναγκών στο
συγγενικό περιβάλλον. Μεγάλο μέρος αυτών αποφάσιζε να αιμοδοτήσει με την ίδια διαδικασία στο μέλλον
εθελοντικά. Τα άτομα ηλικίας 40-50 χρονών κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σύμφωνα με την καταγραφή και
στις δύο κατηγορίες . Ο αριθμός και η συχνότητα των αιμαφαιρέσεων από εθελοντές ήταν αυξημένος σε σχέση
με τους δότες από συγγενικό περιβάλλον
Συμπεράσματα: H αυξημένη εκπροσώπηση αντρών οφείλεται πιθανά τόσο στους περιορισμούς που
προκύπτουν από ένα ενδεχόμενο πολύτοκο μαιευτικό ιστορικό γυναικών δοτών όσο και στην μικρότερη
επιφάνεια σώματος τους. Δότες που διανύουν την 5η δεκαετία της ζωής φαίνονται περισσότερο
συνειδητοποιημένοι στον εθελοντισμό και στην προσφορά για συγγενικό πρόσωπο. Συνολικά με βάση την
εμπειρία μας η αιμαφαίρεση είναι ασφαλής και αποτελεσματική.

ΕΑ 13
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: Η ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΨΩΡΑΣ
Αθανασίου Βικτωρία1, Ιωαννίδου Αναστασια2, Λυμπερίδου Φιλοθέη3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων,
Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη Δερματολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη
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Εισαγωγή: Η νόσος της ψώρας αποτελεί συχνή, παρασιτική, κνησμώδη, έντονα μεταδοτική ασθένεια και
σεξουαλικώς μεταδοτικό νόσημα. Οφείλεται στο μικροσκοπικό παράσιτο Sarcoptes scabiei το άκαρι της
ψώρας. Υπολογίζεται περίπου ότι 300.000.000 άνθρωποι νοσούν στον πλανήτη ετησίως, όλων των κοινωνικών
τάξεων και φυλών, ανεξαρτήτως αν ακολουθούν σωστούς κανόνες προσωπικής υγιεινής ή όχι.
Σκοπός: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου των επαγγελματιών υγείας σχετικά με
τα
συμπτώματα, την θεραπεία της νόσου και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
Μέθοδος: Η εργασία κατατάσσεται στην κατηγορία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιλαμβάνοντας
έντυπη, ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Κλινική Ε.Σ.Υ.), στατιστική ανάλυση της νόσου (Α’ Πανεπιστημιακή
Κλινική), έγινε με αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως keelpno, medline, με λέξεις κλειδιά:
δερματολογία, ψώρα νοσηλευτής, και συνδυασμός αυτών.
Αποτελέσματα: Μέσω των αποκτηθέντων γνώσεων επιχειρείται η άμεση και οργανωμένη κινητοποίηση όλων
των δομών και του ανθρώπινου δυναμικού για τον περιορισμό της.
Συμπεράσματα: Καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος του νοσηλευτή ο οποίος μέσα από την τήρηση των
ιατρικών και νοσηλευτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας συμβάλλει
αποτελεσματικά στη θεραπεία του ασθενή, και του οικογενειακού περιβάλλοντος του.

ΕΑ 14
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ-ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Σακκάς Αριστοτέλης
Φοιτητής Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Το άγχος είναι ένα πανανθρώπινο συναίσθημα το οποίο λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα είτε
ευεργετικά είτε κατασταλτικά. Όμως, στην οξέα εμφάνιση ενός χειρουργείου τι συμβαίνει στο άτομο
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η περιγραφή των επιδράσεων του προεγχειρητικού άγχους σε
ασθενείς και τον ρόλο του νοσηλευτή στη διαχείριση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους και των
συνεπειών του για τη καλύτερη δυνατή έκβαση του χειρουργείου.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση τη χρονική περίοδο 2004-2014 των σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων Google Scholar, Pubmed, και ανάμεσα σε σχετικά αναφερόμενα βιβλία. Οι λέξεις κλειδιά που
χρησιμοποιήθηκαν είναι: “προεγχειρητικό άγχος”, “άγχος χειρουργείου”, “νοσηλευτής φροντιστής” και όλοι οι
δυνατοί συνδυασμοί.
Αποτελέσματα: Το άγχος προέρχεται από το ρήμα Άγχω (δηλαδή σφίγγω το λαιμό, πιέζω). Ο ασθενής βιώνει τη
χειρουργική διαδικασία ως μία έντονα στρεσσογόνο και πιεστική πράξη στη ζωή του. Η εγχείρηση μικρής ή
μεγάλης διάρκειας, πρώτη ή επαναλαμβανόμενη, πάντοτε σημαντική, προκαλεί στον ασθενή αυξημένα επίπεδα
άγχους και ο επακόλουθος φόβος προς το άγνωστο δημιουργεί δίλλημα ανάμεσα στο πόνο ή στη θεραπεία. Το
άγχος μπορεί να επηρεάσει τον ασθενή στην υγεία του ψυχικά, συναισθηματικά και σωματικά, ψυχοσωματικά.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιπλοκές στην αναισθησία και στη μετεγχειρητική πορεία. Ο ασθενής με υψηλό και μη
ελεγχόμενο άγχος χρειάζεται στήριξη από το περιβάλλον του και τους επαγγελματίες υγείας, με κυρίους
εκπροσώπους τους νοσηλευτές. Οι τελευταίοι φροντίζουν εκπαιδεύοντας τον ασθενή και στηρίζοντας τον μέσα
από διάφορες διαδικασίες.
Συμπεράσματα: Η συμβολή του νοσηλευτή ως εκπαιδευτής και φροντιστής τόσο της σωματικής όσο και της
ψυχικής υγείας του προεγχειρητικού ασθενή καθίσταται μέγιστης σημασίας.

ΕΑ 15
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΜΕ
anti-VEGF ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Μακρή Kατερίνα1, Γιαπουντζοπούλου Καλλιόπη1, Μωυσίδου Ανατολή1, Πολυχρονιδου Όλγα 2, Βαχτσεβάνος
Αθανάσιος3, Καρακώστα Ευθυμία3, Τσακπίνης Δημήτριος3, Πολυχρονάκος Αλέξανδρος4
1.
2.
3.
4.

Νοσηλεύτρια, Β' Χειρουργείο, Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, Β' Χειρουργείο, Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Β' Χειρουργείο & Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»

Εισαγωγή: Μελέτη πάνω στη διενέργεια ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων με anti-VEGF (Vascular Endothelium Growth
Factor) παράγοντες για παθήσεις της ωχράς σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Ακαδημίας της
Οφθαλμολογίας (AAO) καθώς και του Βασιλικού Κολλεγίου των Οφθαλμιάτρων του Ηνωμένου Βασιλείου
(RCOpth) και βασισμένη στη διεθνή βιβλιογραφία.
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2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
Σκοπός: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής αντισηψίας στις
ενδοϋαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF παραγόντων όπως Lucentis (ranibizumab) και Eylea (Aflibercept).
Υλικό & Μέθοδος: διενεργήθηκε προοπτική μελέτη ασθενών με παθήσεις της ωχράς, όπως η ηλικιακή εκφύλιση
της ωχράς (ΗΕΩ) εξιδρωματικού τύπου, το διαβητικό οίδημα της ωχράς (ΔΟΩ), η απόφραξη κεντρικής φλέβας
του αμφιβληστροειδούς και η απόφραξη κλάδου φλέβας του αμφιβληστροειδούς από 4 χειρουργούς. Η έγχυση
γινόταν υπό άσηπτες συνθήκες σε χώρο του χειρουργείου. Η προεγχειρητική αντισηψία περιελάμβανε χρήση
τοπικού αναισθητικού, έκπλυση με διάλυμα ποβιδόνης και αντιβιοτικού, τοποθέτηση του βλεφαροδιαστολέα,
διενέργεια της ενδοϋαλοειδικής έγχυσης και επανάληψη αντισηψίας με εκπλύσεις διαλύματος ποβιδόνης και
αντιβιοτικού μετά την αφαίρεση του βλεφαροδιαστολέα
Αποτελέσματα: 377 ασθενείς (183 άνδρες και 194 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 73 ετών υποβλήθηκαν σε 1467
ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις Lucentis και 163 εγχύσεις Eylea. Δεν παρουσιάστηκαν διεγχειρητικές επιπλοκές. Στο
σύνολο των 1630 ενέσεων, ένας ασθενής παρουσίασε ενδοφθαλμίτιδα. Σε 3 ασθενείς παρουσιάστηκε
ενδοϋαλοειδική αιμορραγία η οποία και απορροφήθηκε σε διάστημα 5 ημερών. Αιμορραγίες επιπεφυκότα
παρουσιάστηκαν στο 29% των ασθενών, μικρά σωματίδια ή κηλίδες στο οπτικό πεδίο στο 19%, στικτή κερατίτιδα
στο 15% και μικροβιακή επιπεφυκίτιδα στο 6%.
Συμπεράσματα: Από την εργασία μας αποδεικνύεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα κάτω από σταθερές
επαναλαμβανόμενες διαδικασίες της αντισηψίας και η συμφωνία των αποτελεσμάτων μας με τη διεθνή
βιβλιογραφία . Η χρήση αντιβιοτικού αλλά και ποβιδόνης οδήγησε στη μείωση των μετεγχειρητικών φλεγμονών.
Η έγχυση anti-VEGF παραγόντων όπως είναι το Lucentis και το Eylea κρίνεται ασφαλής με στατιστικά ελάχιστες
επιπλοκές.

ΕΑ 16
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΚΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Κατσιμπέλη Αρίστη1, Σκόδρα Αλεξάνδρα2, Αγαπίδου Άννα3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc,ΤΕΠ, ΓΝ Γρεβενών
3. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Το διαβητικό πόδι είναι η συχνότερη επιπλοκή του ΣΔ. Κάθε 20 δευτερόλεπτα πραγματοποιείται
παγκοσμίως ένας ακρωτηριασμός, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη (I.D.F.).Κύριος
παράγοντας ακρωτηριασμού είναι τα έλκη των κάτω άκρων. Τόσο τα έλκη, όσο και οι ακρωτηριασμοί
επηρεάζουν τη ζωή των πασχόντων (περιορισμένη κίνηση, κοινωνική απομόνωση, ψυχολογικό στρες) ενώ το
25% των ατόμων με διαβήτη θα εμφανίσει έλκος στα κάτω άκρα έστω μία φορά στη ζωή του.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και στην πρόληψη ελκών κάτω άκρων σε
ΣΔ ασθενείς, με αποτέλεσμα την καλή ποιότητα ζωής των ασθενών.
Μέθοδος: Η συγκεκριμένη εργασία στηρίχτηκε στην ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Οι μελέτες, οι ανασκοπήσεις
και τα άρθρα που ανευρέθηκαν, ανακλήθηκαν από τις εξής βάσεις δεδομένων: clinical trials,ADA, καθώς και
από τις βιβλιοθήκες νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ΣΔ2, έλκη, τρόποι
αντιμετώπισης, πρόληψη καθώς και οι αντίστοιχές τους στην αγγλική γλώσσα.
Αποτελέσματα: Η πρόληψη και η καλή ρύθμιση του ΣΔ, συμβάλλουν καθοριστικά στην εμφάνιση και εξέλιξη των
διαβητικών ελκών.
Συμπεράσματα: Ο νοσηλευτής θα πρέπει να προάγει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας των κάτω
άκρων, το οποίο θα περιλαμβάνει εκπαίδευση, τακτική εξέταση και κατηγοριοποίηση των ασθενών βάσει των
παραγόντων κινδύνου. Η σωστή οργάνωση ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να μειώσει την εμφάνιση
ελκών στο κάτω άκρο μέχρι και 50%.

ΕΑ 17
ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Δρόσου Βασούλα 1, Κόκορη Ευδοκία1, Μπαραχάνου Αρίστη1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναισθησιολογικό Α΄, «Ιπποκράτειο» ΓΝ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Κατά τη διάρκεια της καθημερινής αναισθησιολογικής πρακτικής υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης
μολυσματικών παραγόντων στους ασθενείς δεδομένου ότι παραβιάζονται οι φυσικοί φραγμοί του σώματος.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναδειχθούν τα σημεία που μπορεί να οδηγήσουν
στην ανάπτυξη λοιμώξεων περιεγχειρητικά και να επισημανθούν πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται στην
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καθημερινή διαχείριση των ασθενών από το υγειονομικό προσωπικό του αναισθησιολογικού τμήματος
προκειμένου να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση των περιεγχειρητικών λοιμώξεων.
Μέθοδος: Η εργασία βασίστηκε στην ανασκόπηση πρωτογενών μελετών, άρθρων, κατευθυν-τήριων οδηγιών
και συγγραμμάτων της αγγλόφωνης και ελληνικής βιβλιογραφίας με λέξεις κλειδιά: λοιμώξεις, αναισθησία,
κατευθυντήριες οδηγίες.
Αποτελέσματα: Η πρόληψη των λοιμώξεων περιεγχειρητικά περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Οι
βασικές αρχές σχετικά με την υγιεινή των χεριών, την χρήση γαντιών, την κατάλληλη ενδυμασία, συμπεριφορά
και κυκλοφορία μέσα στο χώρο του χειρουργείου πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Επιπλέον απαιτείται η
εφαρμογή ορθών μεθόδων φροντίδας του εξοπλισμού αναισθησίας, προσοχή στην προετοιμασία, διαχείριση
και διατήρηση των φαρμάκων και σχολαστικότητα στην τήρηση της αντισηψίας κατά την διενέργεια διάφορων
αναισθησιολογικών παρεμβατικών πράξεων. Η πρόληψη της διεγχειρητικής υποθερμίας και η χορήγηση της
αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης στο σωστό χρόνο (30-60 λεπτά πριν την τομή) μπορούν να μειώσουν την
επίπτωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων. Παρόμοια επίδραση φαίνεται να έχουν και η στοχο-κατευθυνόμενη
χορήγηση των υγρών, η προσεκτική χρήση αίματος και παραγώγων, η διατήρηση ευγλυκαιμίας καθώς και η
σωστή διαχείριση παραμέτρων του μηχανικού αερισμού. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων και λιστών ελέγχου
(checklists) για την τακτική επιβεβαίωση ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα τηρούνται για όλους τους ασθενείς
αποτελεί ίσως το πιο βασικό κομμάτι της προσπάθειας για την μείωση των λοιμώξεων μετεγχειρητικά.
Συμπεράσματα: Ο νοσηλευτής του αναισθησιολογικού τμήματος επιβάλλεται να τηρεί τους κανόνες πρόληψης
των λοιμώξεων κατά την εκτέλεση των νοσηλευτικών πράξεων του και οφείλει να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή
τους από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να παρεμβαίνει όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τέλος πρέπει να
ανταποκριθεί στην πρόκληση και να πρωτοστατήσει στην εφαρμογή πρωτοκόλλων και λιστών ελέγχου που θα
διασφαλίζουν αξιόπιστα την πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων σε όλους τους χειρουργικούς ασθενείς.

ΕΑ 18
Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ρίζογλου Αποστολία1, Γκουντρίδου Κυριακή2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γενικά Χειρουργεία, ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Εξωτερικά Ιατρεία, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η εργασία στο χειρουργείο είναι ιδιαίτερα πιεστική. Η ανάγκη εξοικείωσης και χειρισµού ενός µεγάλου
αριθµού µηχανηµάτων και συσκευών και η αντιµετώπιση του επείγοντος, είναι µερικοί από τους παράγοντες που
καθιστούν την άσκηση της νοσηλευτικής του χειρουργείου ιδιαίτερα επικίνδυνη. Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι
τα προβλήµατα που συνεπάγονται με την εργασία στο χειρουργείο, επιδεινώνονται ακόµα περισσότερο από το
γεγονός ότι στα σύγχρονα χειρουργεία εργάζεται ένα µεγάλο πλήθος
ειδικοτήτων (χειρουργοί,
αναισθησιολόγοι, περιεγχειρητικοί νοσηλευτές, νοσηλευτές του αναισθησιολογικού τµήµατος, διοικητικοί
υπάλληλοι, τεχνικοί, εργαζόµενοι στον τοµέα της καθαριότητας κλπ). Όλοι αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται
συνεχώς µεταξύ τους, ευρισκόµενοι συχνά κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα αυξηµένου stress.
Σκοπός: Να αναδειχθούν τα αίτια που καθιστούν τους νοσηλευτές χειρουργείου ευάλωτους σε διάφορους
κινδύνους, καθώς επίσης τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους.
Μέθοδος: Πρόκειται για μία βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου χρησιμοποιή-θηκαν μηχανές αναζήτησης όπως:
google, goolle scholar, και βάσεις δεδομένων όπως: Pubmed, Iatrotek κ.α. Οι λέξεις κλειδιά
που
χρησιμοποιήθηκαν είναι: χειρουργείο, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια στο χειρουργείο.
Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές χειρουργείου κινδυνεύουν από μεγάλη ποικιλία κινδύνων: φυσικών, χημικών,
βιολογικών, μηχανικών - εργονομικών και ψυχοκοινωνικών.
Συμπεράσματα: Επιβάλλεται τόσο η εφαρμογή μέτρων και κανόνων ασφαλείας στο χώρο εργασίας , όσο και η
εκπαίδευση των νοσηλευτών για τη διασφάλιση της υγείας τους στο χώρο του χειρουργείου.

ΕΑ 19
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «SWITCH ON- SWITCH OFF»
Μανομενίδης Γεώργιος1, Παναγοπούλου Εύχαρις2
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Msc, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η ψυχολογική προετοιμασία (switch on) για τις στρεσσογόνες συνθήκες του νοσοκομειακού
περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη για τους νοσηλευτές που εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. Η ψυχολογική
αποδέσμευση από την εργασία, αποτελεί καθημερινή ανάγκη η οποία όμως δεν επιτυγχάνεται απλά με την

20

2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
απομάκρυνση του εργαζομένου από τον εργασιακό χώρο αλλά καθορίζεται κυρίως από την ικανότητα του να
κλείσει (switch off) τον διακόπτη σύνδεσής του με αυτήν.
Σκοπός: Η διερεύνηση των μηχανισμών διαχείρισης του εργασιακού στρες στους οποίους επιδίδονται οι
νοσηλευτές λίγο πριν την έναρξη του ωραρίου εργασίας τους και αμέσως μετά το τέλος του.
Υλικό & Μέθοδος: Διερευνήθηκαν οι συμπεριφορές 11 νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.
Πραγματοποιήθηκαν εστιασμένες συνεντεύξεις το χρονικό διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2014. Για την ανάλυση
των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θεματικής
κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης.
Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές πριν την έναρξη της εργασίας τους,
όπως επίσης και μετά το τέλος του ωραρίου τους, οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες πέντε θεματικές
ενότητες: «προσωπική περιποίηση», «χρήση καφεΐνης/νικοτίνης», «χρήση μουσικής», «διαπροσωπική επαφή»,
«πνευματική αναζήτηση». Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη χρήση στρατηγικών διαχείρισης που ενώ είναι
ίδιες πριν και μετά το ωράριο εργασίας, εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες.
Συμπεράσματα: Η μελέτη προτείνει το μοντέλο «switch on- switch off» για να περιγράψει την διαδικασία της
ψυχολογικής προετοιμασίας για την εργασία από την μια και της ψυχολογικής αποδέσμευσης από την άλλη. Η
υιοθέτηση συγκεκριμένων συμπεριφορών συνδέεται με μειωμένα επίπεδα εργασιακού στρες στην διάρκεια της
εργασίας και με αποτελεσματική ψυχολογική αποδέσμευση μετά το τέλος αυτής.

ΕΑ 20
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Γκιουλσέν Τζαμπάζ 1, Ασιμέ Ιλιάζ1, Παρασκευή Μητράκου2
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Παθολογική κλινική ΓΝ Ξάνθης
2. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝ Ξάνθης
Εισαγωγή: Στο χώρο της υγείας τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Το σύστημα υγείας είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο από
άτομα, ομάδες, διαδικασίες, κανόνες και εξοπλισμούς. Το νοσηλευτικό λάθος περιλαμβάνει ένα άσκοπο
ατύχημα που προκλήθηκε από νοσηλευτή και επηρεάζει ή δύναται να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια του
ασθενούς ή την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.
Σκοπός: Η καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών με στόχο τη
μείωση και την πρόληψή τους. Επιπλέον η κατηγοριοποίηση των λαθών ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής
τους και η προσπάθεια αποφυγής τους μέσα από τη διαδικασία της τεκμηρίωσης.
Μέθοδος: Πρόκειται για θεωρητική προσέγγιση ανασκοπικών και ερευνητικών δημοσιευμένων μελετών, που
αφορούν στο νοσηλευτικό λάθος.
Αποτελέσματα: Καταγράφεται ότι 9 στους 10 νοσηλευτές έχουν υποπέσει σε λάθη τουλάχιστον μία φορά.
Βασικότεροι σχετιζόμενοι παράγοντες είναι: ο φόρτος εργασίας σε ποσοστό περίπου 79%, η απόσπαση της
προσοχής των νοσηλευτών σε ποσοστό 76% και ακολουθούν η υποστελέχωση σε προσωπικό, το κυκλικό
ωράριο, το μη ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και το επίπεδο εκπαίδευσης. Τα πιο συχνά λάθη που έχουν
αναφερθεί αφορούν τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και συγκεκριμένα το σκεύασμα, την οδό χορήγησης,
τη δόση και την ώρα. Επίσης αφορούν λάθη στο χώρο του χειρουργείου και στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση των λαθών αποδίδεται όχι μόνο σε ευθύνη των ατόμων αλλά και στην αστοχία των
υγειονομικών συστημάτων. Ένα ποσοστό νοσηλευτών κοινοποιεί τα λάθη σε συναδέλφους προκειμένου να
αντιμετωπιστούν άμεσα, ενώ ένα άλλο ποσοστό καλύπτει το λάθος. Η αποφυγή λαθών και η κατοχύρωση του
νοσηλευτικού έργου απαιτεί η έρευνα και η εκπαίδευση να στραφούν στον τομέα της τεκμηρίωσης.

ΕΑ 21
Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
Ζέρη Κυριακή¹, Τζιόγα Γιαννούλα1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α’ ΜΕΘ ΓΝΘ Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η μετάβαση από το «πλύσιμο των χεριών» των παρελθόντος στην «Υγιεινή των χεριών» του σήμερα,
συμπεριλαμβάνει και τον παράγοντα της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας. Η Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων διατυπώνει πολλούς προβληματισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
προϊόντων, αλλά και την διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού.
Σκοπός: Η ενημέρωση αλλά και η αφύπνιση των επαγγελματιών υγείας για την υγιεινή των χεριών στο
Νοσοκομειακό περιβάλλον.
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Περιλήψεις Εργασιών
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων και επιστημονικών άρθρων.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, η συμμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε πρακτικές
υγιεινής των χεριών στα νοσοκομεία για το 2011, κυµαίνονται µεταξύ 50,4 και 79,8 %, µε µέσο όρο 65% επί του
συνόλου του προσωπικού. Σκοπός του πλυσίματος των χεριών είναι η απομάκρυνση των βιολογικών υλικών
και της παροδικής µκροβιακής χλωρίδας. Σκοπός της αντισηψίας των χεριών είναι η αποµάκρυνση της
παροδικής μικροβιακής χλωρίδας. Η αντισηψία των χεριών επιτυγχάνεται µε τη χρήση αντισηπτικών διαλυµάτων.
Σκοπός της χειρουργικής αντισηψίας των χεριών είναι η αποµάκρυνση της παροδικής και η σηµαντική µείωση
της µόνιµης µικροβιακής χλωρίδας. Επιτυγχάνεται µε πλύσιμο και τρίψιμο των χεριών µε νερό και αντιμικροβιακό
σαπούνι ή µε επάλειψη των χεριών µε αντισηπτικό διάλυµα .
Συμπεράσματα: Η αφύπνιση του προσωπικού, αλλά και η επισήμανση της σπουδαιότητας της υγιεινής των
χεριών στα νοσοκομεία, απαιτεί την εφαρμογή στρατηγικών βελτίωσης της συμμόρφωσης. Η παραδειγματική
συμπεριφορά των εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας (role-models), μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη
συμμόρφωση τόσο των νοσηλευόμενων, όσο και των επισκεπτών.
Λέξεις κλειδιά: αφύπνιση, αντισηψία, μικροβιακή χλωρίδα, εκπαίδευση.

ΕΑ 22
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Μιτσικάρης Αλέξανδρος1, Κιουρτσόγλου Ελισάβετ2, Σαμπανίδου Μαρίνα3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ΓΝ Ξάνθης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Περιτοναϊκή Κάθαρσης, ΓΝ Ξάνθης
3. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΤΕ, Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
Εισαγωγή: Η επιβάρυνση του μυοσκελετικού συστήματος στο νοσηλευτικό προσωπικό αποδεικνύεται ιδιαίτερα
σοβαρή για την υγεία τους. Οι μυοσκελετικές παθήσεις και ιδιαίτερα η οσφυαλγία αυξάνεται ανησυχητικά στο
νοσηλευτικό προσωπικό σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.
Σκοπός: Η διερεύνηση των μυοσκελετικών προβλημάτων του νοσηλευτικού προσωπικού, των σχετιζόμενων
παραγόντων πρόκλησής τους και η επίδραση τους στην εργασία. Επίσης, η παρουσίαση των κυριότερων
τεχνικών χειρισμού των ασθενών και των βασικών αρχών εργονομίας που επιβάλλεται να υιοθετηθούν.
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών,
που αναφέρονταν στους κινδύνους εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων και στην επίδραση τους στην υγεία
του νοσηλευτικού προσωπικού.
Αποτελέσματα: Πολλές ερευνητικές μελέτες έδειξαν ότι είναι αυξημένη η συχνότητα εμφάνισης οσφυαλγίας,
αυχεναλγίας και άλγους άνω άκρων στο νοσηλευτικό προσωπικό. Σχετιζόμενοι παράγοντες εκδήλωσης των
παθήσεων αυτών είναι: οι επαγγελματικές δραστηριότητες των νοσηλευτών, η κακή στάση του σώματος, η
πολύωρη ορθοστασία, ο μη εργονομικός σχεδιασμός του περιβάλλοντος και άλλοι προδιαθεσικοί και εξωγενείς
παράγοντες. Η γνώση και εφαρμογή των ορθών τεχνικών χειρισμού των ασθενών είναι ελλειμματικές κατά την
καθημερινή κλινική πρακτική.
Συμπεράσματα: Οι επιπτώσεις των μυοσκελετικών παθήσεων στην υγεία των νοσηλευτών, στην εργασιακή τους
απόδοση αλλά και στη διόγκωση των δαπανών στον τομέα της υγείας, είναι σημαντικές. Η εκπαίδευση του
προσωπικού σε θέματα εργονομίας δεν είναι επαρκής και κρίνεται απαραίτητη η επανεκπαίδευση και η
επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού σε τεχνικές χειρισμού ασθενών και εξοπλισμού.

ΕΑ 23
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ: Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος1, Νικολαϊδου Μαγδαλινή2, Φιλιάδου Δήμητρα3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, ΜSc (c) Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΜΕΘ, ΓΝ Δράμας
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜSc (c) Διοίκηση Μονάδων Υγείας, αναπληρώτρια προϊσταμένη ΜΕΘ, ΓΝ Δράμας
3. Πληροφορικός ΤΕ
Εισαγωγή: Οι μεγάλες δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που σημειώθηκαν τις τελευταίες
δεκαετίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέφεραν βαθιές αλλαγές στα συστήματα κοινωνικής
προστασίας των περισσοτέρων χωρών. Η κρίση του κράτους – πρόνοιας, επί του παρόντος χρόνου, καθώς και
η αμφισβήτηση αυτού, μέσω της μείωσης κοινωνικών δαπανών, μας καθιστά μάρτυρες της προσπάθειας
επανακαθορισμού του τρόπου κάλυψης των κοινωνικών αναγκών.
Σκοπός: Η εργασία επικεντρώνεται στην τυπολογία που έχει αποτυπωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με
την ύπαρξη διαφορετικών κρατών – πρόνοιας. Στη συνέχεια αποπειράται η αναζήτηση εκείνων των ιδιαίτερων
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χαρακτηριστικών του ελληνικού κράτους - πρόνοιας, που τοποθετούν τη χώρα μας στο λεγόμενο «τέταρτο
μοντέλο» της Νότιας Ευρώπης.
Μέθοδος: Η συγγραφή πραγματοποιήθηκε μετά από ανασκόπηση ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας,
καθώς και της αντίστοιχης αρθρογραφίας, δίνοντας έμφαση στο Νότιο μοντέλο κράτους – πρόνοιας, στο
οποίο εντάσσεται και η Ελλάδα.
Αποτελέσματα: Μόλις το 1996 το ελληνικό κράτος – πρόνοιας κατατάσσεται στη διακριτή μορφή του “νοτίου
τέταρτου μοντέλου” των μεσογειακών χωρών, παρά τις αφετηριακές αρχές του με τα ηπειρωτικά ευρωπαϊκά
συστήματα. Βάση αυτών, η ιδιομορφία της Ελληνικής περίπτωσης αναζητείται στις ιδιαιτερότητες του
συστήματος κοινωνικής προστασίας που έχουν αναπτύξει οι χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Συμπεράσματα: Η αδυναμία δημιουργίας ενός καθολικού συστήματος κράτους – πρόνοιας και η συνακόλουθη
αναπαραγωγή υπολειμματικών προγραμμάτων πρόνοιας, ήταν απόλυτα συμβατή με το μοντέλο κράτους –
πρόνοιας του Ευρωπαϊκού Νότου. Αυτό που εμείς βιώνουμε ως κράτος – πρόνοιας αφορά ένα σύστημα
κοινωνικής προστασίας κατακερματισμένο, άνισο και ελλειμματικό. Συνέπεια αυτού είναι η ύπαρξη ενός
ελληνικού κράτους – πρόνοιας με επιλεκτική κοινωνική πολιτική, απομακρυσμένο από την αρχή της
καθολικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών του, που το ίδιο οφείλει να παρέχει.
Λέξεις – κλειδιά: Μοντέλα κράτους – πρόνοιας, τυπολογία κοινωνικής πολιτικής, Ευρωπαϊκός Νότος

ΕΑ 24
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Παρασκευή Κουτρούμπα1 , Γεώργιος Τσιγάρας2, Αικατερίνη Κιουρκτσίδου3
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Γραφείο Εκπαίδευσης ΓΝ Ξάνθης
2. Προϊστάμενος Χειρουργικού Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝ Ξάνθης
3. Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Ξάνθης
Εισαγωγή: Οι υποκειμενικές εμπειρίες των ατόμων που χρησιμοποιούν το σύστημα υγείας δύναται να
οδηγήσουν στην έκφραση παραπόνων - υποδείξεων. Τα παράπονα αυτά μπορεί να σχετίζονται με την κακή
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και με τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες των χρηστών.
Σκοπός: Η παρουσίαση χαρακτηριστικών εντύπων που αφορούν την καταγραφή παραπόνων σε νοσοκομεία.
Η περιγραφή των κυριοτέρων αιτιών που οδηγούν στη συμπλήρωσή τους και η ενημέρωση σχετικά με την
περαιτέρω πορεία διαχείρισης των γραπτών υποδείξεων ως εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας.
Μέθοδος: Πρόκειται για θεωρητική προσέγγιση ανασκοπικών και ερευνητικών δημοσιευμένων μελετών, που
αφορούν τη διαχειριση παραπόνων.
Αποτελέσματα: Η επισήμανση παραπόνων πραγματοποιείται σε πλήθος διαφορετικών εντύπων. Κοινός στόχος
όλων όμως είναι να ανιχνευτεί η πηγή δυσαρέσκειας των χρηστών υγείας. Στις πηγές δυσαρέσκειας
περιλαμβάνονται: η αναποτελεσματική επικοινωνία, η αδυναμία πρόσβασης, οι διοικητικές διαδικασίες, τα
δικαιώματα των χρηστών υγείας και η ανεπαρκής ιατρονοσηλευτική περίθαλψη. Παρότι στα περισσότερα
νοσοκομεία λειτουργεί αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των παραπόνων, παρατηρούνται περιπτώσεις στις
οποίες η διορθωτική δράση είναι αναποτελεσματική.
Συμπεράσματα: Λίγες έρευνες έχουν εκπονηθεί για τη διαχείριση των παραπόνων στην Ελλάδα. Πολλές φορές η
καταγραφή τους δεν γίνεται στην ειδική φόρμα και απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία για τη διερεύνηση των
γεγονότων. Πλέον τα νοσοκομεία πρέπει να προσπαθούν να εγγυηθούν άριστη εξυπηρέτηση των χρηστών
τους γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί κοινή διαδικασία διαχείρισης παραπόνων με συστηματοποιημένα
βήματα και δημιουργία κοινής βάσης για την καταχώρηση των καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο ανα
νοσοκομειακή μονάδα.

ΕΑ 25
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Κοτσάνη Κωνσταντία1, Άγγου Μαρία2, Μπεχτσοπούλου Στυλιανη3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΤΕΠ, ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Προϊσταμένη Νοσηλευτικού Τομέα, ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc(c), Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ ΠΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης της διοίκησης ολικής
ποιότητας στα Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Η ποιότητα στον τομέα της υγείας ταυτίζεται με την παροχή
αναγκών του ασθενή-πελάτη στο βαθμό ικανοποίησης του από τα νοσοκομεία και τα συστήματα υγείας.
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται σωστά στους ασθενείς οι
τεχνικές βελτίωσης της διοίκησης ολικής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στα Ελληνικά
νοσοκομεία.
Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις βάσεις Pubmed, SciVerse
Scopus (Εκδοτικός Οίκος Elsevier) και μέσω της μηχανής αναζήτησης Google Scholar στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα και για τα έτη 2010-2014. Δευτερογενής αναζήτηση έγινε από τις βιβλιογραφικές αναφορές των
άρθρων που βρέθηκαν στην πρώτη φάση της αναζήτησης. Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν:
Organizational change, Greece Public hospitals, Culture, Leadership, Structure, Strategy
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε εκτεταμένη έρευνα διεθνώς για το θέμα της διοίκησης ολικής ποιότητας. Όσον
αφορά τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα το ολικό μοντέλο διοίκησης είναι εφικτό εφόσον υπάρξουν σταδιακά
οργανωσιακές αλλαγές στη φιλοσοφία – κουλτούρα, νοοτροπία και στάση της ηγεσίας καθώς και του
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου.
Συμπεράσματα Είναι σημαντική η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς η οργανωσιακή αλλαγή θεωρείται το
κλειδί στη βελτίωση της ποιότητας, χρησιμοποιώντας το σωστό σχέδιο δράσης με τα υπάρχουσα συστήματα
διοίκησης ολικής ποιότητας. Επίκεντρο πρέπει να είναι μόνο η ασφάλεια και η ικανοποίηση του ασθενούς, ώστε
να εμπνέει για καινοτόμες και αναπτυξιακές οργανωσιακές συμπεριφορές σε κάθε ενέργεια και δράση τόσο των
μελών του Ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου όσο και της ηγεσίας του.

ΕΑ 26
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ
Λιόπα Παναγιώτα1, Κωνσταντινίδου Άννα2, Μήγκου Άννα3
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Προϊσταμένη Παθολογικού Τμήματος, ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο»
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο»
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναπ. Προϊσταμένη Ορθοπεδικού και ΩΡΛ τμήματος, ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο»
Εισαγωγή: Η οικονομική κρίση στη χώρα μας αύξησε την ζήτηση των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών
υγείας από τους πολίτες χωρίς όμως την ανάλογη οικονομική υποστήριξη των συστημάτων υγείας από το
κράτος.
Σκοπός: Η διαχείριση ολικής ποιότητας σε καιρό κρίσης στο χώρο της δημόσιας υγείας μέσω άσκησης
αποτελεσματικής διοίκησης.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των πρόσφατα δημοσιευμένων άρθρων,
χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: «διαχείριση ολικής ποιότητας της υγείας», «οικονομική κρίση»,
«νοσηλευτική διοίκηση».
Αποτελέσματα: Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας αποσκοπούν στον έλεγχο του κόστους νοσηλείας. Το
πλαίσιο για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο τομέα ενσωματώνει τις έννοιες της γνώσης, της
ηγεσίας, τη μεθοδικότητα και την εφαρμογή. Απαιτούνται από τους νοσηλευτές- αναδιοργανωτές, γνώσεις της
ψυχολογίας, της απόκλισης και της κουλτούρας του υπάρχοντος συστήματος. Έχουν ανάγκη από όραμα,
ηθικές αρχές και αξίες. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι αναδιοργάνωσης είναι η συστηματική και ομαδική διεργασία,
η συνεργατική εργασία, η στατιστική σκέψη καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάλυση. Οι καθημερινές εφαρμογές
στην εργασία απαιτούν ανάπτυξη μοντέλων για τον έλεγχο της αλλαγής και την αξιολόγηση της παρεχόμενης
νοσηλευτικής φροντίδας.
Συμπεράσματα: Η διαχείριση ολικής ποιότητας βελτιώνει τις νοσηλευτικές υπηρεσίες μειώνοντας το κόστος και
αυξάνοντας την ικανοποίηση των ατόμων που προσέρχονται σε αυτές. Επιτακτική ανάγκη των καιρών η
πολιτεία να θωρακίσει με τα κατάλληλα εφόδια το νοσηλευτή στη νευραλγική εργασιακή θέση που καλείται να
υπηρετήσει.

ΕΑ 27
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ματαπά Ελευθερία
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΒΑ, Παιδοογκολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η ικανοποίηση εργαζομένων αποτελεί ένα από τα βασικότερα κλειδιά για την επιτυχία κάθε
οργανισμού. H ανίχνευση των παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση είναι αναγκαία για την
ενίσχυση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού υγείας.
Σκοπός: Η διερεύνηση του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης με τη χρήση ερωτηματολογίου, του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
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2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
Υλικό & Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων έγινε από ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα αποτελούμενο από 247
ιατρούς και νοσηλευτές, διαφορετικών ειδικοτήτων και κλινικών που το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014
εργάζονταν στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΙΓΝΘ). Για τη συλλογή των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο (Job Satisfaction Survey, JSS) στο οποίο προστέθηκαν 10 επιπλέον
ερωτήσεις για την κάλυψη δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών.
Αποτελέσματα: Από τους 247 συμμετέχοντες στην έρευνα οι 116 ήταν γιατροί (47%) και 131 νοσηλευτές/τριες
(53%). Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το SPSS (20.0). Αναδείχθηκαν τέσσερις κύριοι παράγοντες εργασιακής
ικανοποίησης: μισθός-παροχές - προαγωγή, προϊστάμενος, επικοινωνία και συνεργάτες. Οι μέσες τιμές των
αθροιστικών κλιμάκων που βρέθηκαν ήταν 1,90 για την κλίμακα «μισθός-παροχές - προαγωγή», 4,47 για την
κλίμακα «προϊστάμενος», 2,72 για την «επικοινωνία» και 4,91 για την αθροιστική κλίμακα «συνεργάτες».
Συμπεράσματα: Στο ΙΓΝΘ ο μισθός, οι πρόσθετες παροχές, οι ευκαιρίες προαγωγής και η επικοινωνία εντός του
οργανισμού, φαίνεται να μην ικανοποιούν τόσο τους γιατρούς όσο και τους νοσηλευτές. Αντίθετα ο
προϊστάμενος και η συνεργασία με τους συναδέλφους αποτελούν παράγοντες ικανοποίησης και για τις δύο
ομάδες εργαζομένων. Σε σύγκριση με τους γιατρούς, οι
νοσηλευτές παρουσιάζονται περισσότερο
δυσαρεστημένοι αναφορικά με τις μηνιαίες αποδοχές, τις πρόσθετες παροχές, τις ευκαιρίες προαγωγής και
περισσότερο ευχαριστημένοι από τους συνεργάτες τους και τον προϊστάμενο.

ΕΑ 28
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Τζήμα Δήμητρα1, Μέρδα Σοφία², Ιωάννου Θωμαή3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής, ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΓΝ Καστοριάς
Εισαγωγή: Η οικονομική κρίση επηρεάζει όλες τις πτυχές και τις δραστηριότητες της χώρας και φυσικά δεν
αφήνει αλώβητο το Σύστημα Υγείας, καθώς το αγαθό της υγείας είναι πολύ δαπανηρό. Η ζήτηση για παροχές
υγείας συνεχώς αυξάνεται ως αποτέλεσμα των δυσμενών συνεπειών της κρίσης στην ζωή και την υγεία των
πολιτών, αυξάνοντας με τη σειρά της και το σύνολο των δαπανών για τις υπηρεσίες υγείας, καθιστώντας
εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη του στόχου για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
Σκοπός: Η ανάδειξη των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην υγεία των πολιτών και στην ταυτόχρονη
ανάγκη για παροχές υψηλού επιπέδου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με λιγότερους οικονομικούς πόρους.
Μέθοδος: Πρόκειται για συγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης, το υλικό της οποίας αναζητήθηκε σε
ελληνική και διεθνή έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
«επιπτώσεις», «διαρθρωτικές αποφάσεις», «οικονομική κρίση», «εθνικό σύστημα υγείας».
Αποτελέσματα: Είναι φανερή η σχέση της οικονομικής κρίσης της χώρας με τη συνεχόμενη αύξηση της ζήτησης
σε παροχές υγείας απο τους πολίτες, ως συνέπεια της ανεργίας, της απώλειας ασφάλισης, της δυσκολίας
κάλυψης των εξόδων περίθαλψης. Από την άλλη, οι περικοπές στην Υγεία κάνουν δύσκολο το έργο για την
κάλυψη των αναγκών αυτών. Ωστόσο, είναι φανερή η προσπάθεια για άμεση εφαρμογή στρατηγικών μέτρων
ορθολογικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών σε παροχές
υγείας
Συμπεράσματα: Παρόλο που η οικονομική κρίση έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία, εκτός από απειλή μπορεί
να αποτελέσει και ευκαιρία για καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων.

ΕΑ 29
ΠΡΟΚΛΗΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Αναστασιάδης Δαμιανός
ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας είναι η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτές ανάγκες υγείας, αλλά
προκαλείται από άλλους παράγοντες. Ο πιο σημαντικός από τους παράγοντες αυτούς είναι ο ίδιος ο γιατρός,
που προκαλεί αύξηση της ζήτησης των ιατρικών υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση των αποδοχών του. Επίσης,
μπορεί να προκληθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, για την πλήρωση κενών νοσηλευτικών κλινών,
ή για την ικανοποίηση των ίδιων των ασθενών, κυρίως όταν αυτοί δεν είναι σωστά πληροφορημένοι.
Παρουσιάζεται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου και η συσχέτιση του με το φαινόμενο του ηθικού κινδύνου.
Γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων που προκαλεί στην αποδοτική κατανομή των πόρων καθώς
και της αντιμετώπισή τους. Επιχειρείται συνοπτική παρουσίαση σημαντικών επιστημονικών άρθρων τα οποία
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αναφέρονται στο φαινόμενο της προκλητής ζήτησης. Γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της ασυμμετρίας
πληροφόρησης και στο τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται με αυτό της προκλητής ζήτησης.
Τίθεται ο προβληματισμός κατά πόσο οι υπηρεσίες υγείας που καταναλώνονται είναι προκλητά υποκινούμενες,
αλλά και το πόσο αποτελεσματικές είναι στα επίπεδα υγείας των ασθενών και στη γενικότερη ευημερία του
πληθυσμού. Οι ιδιαιτερότητες στον υγειονομικό τομέα επιβάλουν την κρατική παρέμβαση για την άμβλυνση των
ανισοτήτων και την βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Συνεπώς είναι ανέφικτο να επιβληθεί η έννοια του
ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς στον υγειονομικό τομέα.
Είναι γεγονός ότι η υπερκατανάλωση ιατρικών υπηρεσιών και φαρμακευτικών προϊόντων έχει προσλάβει
επικίνδυνες διαστάσεις. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου η πολιτεία ανακοίνωσε πρόσφατα τη σταδιακή
εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς μέσω της οποίας αναμένεται καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων
και πάταξη της παραβατικής συμπεριφοράς.

ΕΑ 30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Καραΐσκου Μαρία1, Σαρρή Κορνηλία2, Σίσκου Αγγελική3, Ευστρατίου Στυλιανή3, Εμμανουηλίδου Μαρία3,
Λαμπέα Λαμπρινή3, Παναγιωτίδου Μαρία3, Κιουρκτσίδου Αικατερίνη4
1.
2.
3.
4.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη ΤΕΙ, ΓΝ Ξάνθης
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΤΕΙ, ΓΝ Ξάνθης
Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ, ΤΕΙ, ΓΝ Ξάνθης
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα ΓΝ Ξάνθης

Εισαγωγή: Με την θέσπιση του ΕΣΥ ξεκίνησε να λειτουργεί και ο θεσμός των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, στα
πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε εξωτερικούς ασθενείς νοσοκομείων. Ο αριθμός και οι ειδικότητες
των ιατρείων που λειτουργούν σε κάθε νοσοκομείο είναι αντίστοιχος των ιατρών που φέρουν την ευθύνη τους
και καθορίζονται με απόφαση της διοίκησης. Στα πλαίσια ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων έχουν
καθιερωθεί εκτός από τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρεία.
Σκοπός: Η παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης και της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων (ΤΕΙ). Η
καταγραφή της κίνησης ασθενών, κατά τα έτη 2012 και 2013.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν τα μητρώα καταγραφής των ΤΕΙ και αναζητήθηκαν στοιχεία από τα αρχεία της
γραμματείας του τμήματος.
Αποτελέσματα: Ο τρόπος συνεννόησης για τα ραντεβού γίνεται μέσω φωνητικής πύλης στη γραμμή 1535, η
οποία κάθε 20 του τρέχοντος μήνα, διαθέτει τις ημερομηνίες των ραντεβού για τον επόμενο μήνα, έως ότου αυτά
εξαντληθούν. Στο νοσοκομείο λειτουργούν 22 πρωινά ιατρεία και 9 και 10 απογευματινά τα έτη 2012-2013. Στα
ιατρεία του ορθοπεδικού και χειρουργικού τμήματος, οι αλλαγές τραυμάτων και οι εξετάσεις λειτουργούν
ταυτόχρονα αλλά ως ανεξάρτητα ιατρεία και εμφανίζουν αυξημένη κίνηση. Στα απογευματινά ιατρεία υπάρχει
απόκλιση ανάμεσα στα κλεισθέντα και εκτελεσθέντα ραντεβού κάτι που δεν ισχύει για τα πρωινά.
Συμπεράσματα: Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος προσυνεννόησης φαίνεται ότι αποδίδει μιας και η αναμονή είναι
μηδενική. Ταυτόχρονα έχει καθιερωθεί η λίστα υπεράριθμων ασθενών που εξυπηρετούνται καθημερινά, αλλά
μετά τα κλεισθέντα μέσω συστήματος ραντεβού. Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης θα αναμενόταν
πτώση της κίνησης των απογευματινών ιατρείων αλλά εν αντιθέση σε συγκεκριμένα ιατρεία, ο αριθμός των
περιστατικών κυμαίνεται αυξητικά.

ΕΑ 31
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πεχτελίδου Αναστασία
Νοσηλεύτρια, ΜΒΑ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες των
συστημάτων υγείας στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί
έναν από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας σε κάθε προσπάθεια, με συνδετικό κρίκο τη λεπτομερή
πληροφόρηση και την αποτελεσματική επικοινωνία.
Σκοπός: Να προσδιοριστεί ο βαθμός πληροφόρησης του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή
της ποιότητας και αν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, την
προϋπηρεσία, την υπηρεσία και τη θέση απασχόλησης των εργαζομένων.
Υλικό & Μέθοδος: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 125 εργαζόμενοι από όλες τις υπηρεσίες ενός νοσοκομείου. Η
συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, το οποίο βασίστηκε στην
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επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, εκδοχή του μοντέλου αυτο-αξιολόγησης EFQM. Για τις
απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα Likert, ενώ η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων
έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0.
Αποτελέσματα: Ο μέσος βαθμός πληροφόρησης του προσωπικού παρουσιάζεται εξαιρετικά χαμηλός.
Παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ του βαθμού πληροφόρησης και της υπηρεσίας εργασίας, ενώ υπάρχει
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη θέση εργασίας και με την παρακολούθηση σεμιναρίων. Αντίθετα, δεν
παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και
τα έτη προϋπηρεσίας.
Συμπεράσματα: Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός στην επιτυχία κάθε
προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας. Ωστόσο, οι οργανισμοί υγείας πρέπει ακόμη να διασφαλίσουν τη
λεπτομερή πληροφόρηση των εργαζομένων και την έγκαιρη ροή πληροφοριών. Οι στόχοι ποιότητας και τα
σχέδια δράσης που έχουν καθοριστεί είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται σε όλους τους εργαζόμενους.

ΕΑ 32
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μαυροπούλου Δάφνη1, Καλαϊτζή Ελένη2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Δ΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΤΕ, Δ΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η επιστήμη της πληροφορικής έχει διεισδύσει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες σε κάθε τομέα της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Η προσαρμογή των εφαρμογών της στο χώρο της υγείας, για λόγους τόσο
τεχνικούς όσο και επιστημονικής ορθότητας, έχει καταφέρει να πραγματοποιηθεί κυρίως τα τελευταία χρόνια
ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Σκοπός: Να καταδείξει τους τομείς της υγείας που έχει επηρεάσει η πληροφορική και να αναδείξει το σημαντικό
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών με σύγχρονα εργαλεία.
Μέθοδος: Έγινε ανασκοπική μελέτη 41 εργασιών από τη διεθνή βιβλιογραφία και 1 από την ελληνική που
αφορούσαν την ενσωμάτωση συσκευών, λογισμικών εργαλείων και συστημάτων πληροφορικής στην
καθημερινή ιατρική και νοσηλευτική πράξη. Όλες οι εργασίες δημοσιεύτηκαν την τελευταία οκταετία.
Αποτελέσματα: Δεξιότητες όπως η πληκτρολόγηση και η επεξεργασία κειμένου, η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και διαδικτύου θα είναι στο άμεσο μέλλον προαπαιτούμενες για την άσκηση ιατρικών και
παραϊατρικών επαγγελμάτων. Η ηλεκτρονική καταγραφή ιατρικών δεδομένων και η χρήση οικονομικών,
εύχρηστων φορητών συσκευών που συνδυάζουν αξιοπιστία και ασφάλεια ήδη εφαρμόζονται σε πολλές χώρες,
ενώ η επαγγελματική εξέλιξη και η εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτών στηρίζονται σε αντίστοιχες εφαρμογές
πληροφορικής. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας εγκαθίστανται για τη διαχείριση των ιατρικών,
διοικητικών, οικονομικών και νομικών πτυχών στα νοσοκομεία, ενώ η τηλεϋγεία βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη
εφαρμογή.
Συμπεράσματα: Το μέλλον της ιατρικής και της νοσηλευτικής δείχνει όχι απλώς να επηρεάζεται αλλά να είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την πληροφορική. Η επέκταση των συστημάτων πληροφορικής και η τελειοποίηση των
νέων τεχνολογιών προσφέρουν ισχυρότατα και αξιόπιστα εργαλεία που οφείλουμε να τα εκμεταλλευτούμε.

ΕΑ 33
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΠ) ΤΟΥ ΓΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κυργιαφίνη Γεωργία1, Μιχαλάκη Γαρυφαλλιά1, Θεοδωρίδης Θωμάς2
1.
2.

Μαία ΚΟΠ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθυντής ΚΟΠ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Στόχο ενός Κέντρου Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΟΠ) αποτελεί η προάσπιση και η προαγωγή
των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων του πληθυσμού. Μέσω των δράσεών του προάγεται η
υγεία στους τομείς της πρόληψης των νόσων, της προστασίας της υγείας και της αγωγής υγείας.
Σκοπός: η καταγραφή και παρουσίαση των δράσεων προαγωγής υγείας του ΚΟΠ του ΓΝΘ Ιπποκρατείου, την
τελευταία δεκαετία.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική καταγραφή (2004-2014) των δράσεων προαγωγής υγείας του ΚΟΠ
του ΓΝΘ Ιπποκρατείου.
Αποτελέσματα: Οι δράσεις προαγωγής υγείας του ΚΟΠ περιλαμβάνουν: α) την ενημέρωση για την πρόληψη
των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ), β) τον έλεγχο για ΣΜΝ, μέσω επισκόπησης και κλινικής
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εξέτασης, γ) την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (γυναικολογική εξέταση, test-pap, HPV-DNA
test), δ) την εκπαίδευση (μαιών και επισκεπτριών-επισκεπτών υγείας κα), ε) την άσκηση συμβουλευτικής για τις
μεθόδους αντισύλληψης και την εφαρμογή αυτών, και στ) την ενημέρωση της κοινότητας (σχολεία, τοπικοί
σύλλογοι, ΜΚΟ κα) σε αντικείμενα του οικογενειακού προγραμματισμού. Ως σημαντικότερες δράσεις κρίνονται
η συμμετοχή του ΚΟΠ σε δύο ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα της Ελληνικής HPV εταιρείας και η
συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής υγείας. Διαπιστώθηκε, τέλος, αύξηση της εξωστρέφειας στις
δραστηριότητες με την πάροδο των ετών.
Συμπεράσματα: Εκτός από την διεκπεραίωση σημαντικού κλινικού έργου, του ΚΟΠ έχει αναπτύξει
δραστηριότητες σε ευρύ φάσμα και ευπαθείς ομάδες.

ΕΑ 34
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΤΟΥ HPV ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Αναγνώστου Παρασκευή-Αλεξάνδρα1
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Κέντρο Υγείας Θέρμης, ΙΓΝΘ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Κύριος αιτιολογικός παράγοντας για την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ)
αποτελεί η λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων/κονδυλωματων (HPV). Παρά την εφαρμογή του
αντίστοιχου εμβολίου η επίπτωση και η θνησιμότητα της νόσου επιτείνεται λόγω έλλειψης σχετικών γνώσεων σε
νέες γυναίκες και εφήβους.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίδρασης μαθήματος σεξουαλικής αγωγής υγείας στις γνώσεις, αποδοχή και
πρόσληψη του HPV εμβολίου σε μαθητές-τριες Λυκείου.
Υλικό και μέθοδος: Τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο του 2013, 267 και 223 μαθήτριες-τριες τριών Λυκείων
απάντησαν σε ανώνυμα ερωτηματολόγια, πριν και μετά από μάθημα σεξουαλικής αγωγής υγείας αντίστοιχα. Η
στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS 20. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με το
συντελεστή kappa του Cohen και τον έλεγχο των υποθέσεων. Η επίδραση του μαθήματος και άλλων
παραγόντων ελέγχθηκαν με τους συντελεστές χ2 Pearson, McNemar-Bowker, Wilcoxon signed rank και MannWhitney U test.
Αποτελέσματα: Ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Ελλιπείς γνώσεις, ιδιαίτερα των
αγοριών, σχετικά με τον ΚΤΜ και τον ιό HPV. Μικρή πρόσληψη του εμβολίου από τα κορίτσια. Βελτίωση γνώσεων
μετά τη διενέργεια του μαθήματος. Παραμένει μικρή η πρόθεση εμβολισμού εξαιτίας του φόβου των
παρενεργειών και έλλειψης πληροφοριών. Συσχέτιση δημογραφικών και άλλων παραγόντων με τις γνώσεις και
την αποδοχή του εμβολίου.
Συμπεράσματα: Θετική επίδραση των μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής υγείας στις γνώσεις των εφήβων για τον
ιό και το εμβόλιο HPV. Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα συνεχόμενης ενημέρωσης τους ώστε να αυξηθούν τα
εμβολιαστικά επίπεδα των εφήβων.
Λέξεις κλειδιά: καρκίνος τραχήλου μήτρας, ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων/κονδυλωμάτων, εμβόλιο HPV,
σεξουαλική αγωγή υγείας

ΕΑ 35
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ
Γιακουμή Βασιλική
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Παιδιατρικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς- Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις
αναπτυσσόμενες χώρες, με σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.
Σκοπός: η προσέγγιση της παιδικής παχυσαρκίας (2-18 ετών) σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειες των
παιδιών και των εφήβων, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την έξοδό τους από το σπίτι και ιδιαίτερα κατά
την παραμονή τους στο σχολείο.
Υλικό & μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στην αναζήτηση ανασκοπικών και
ερευνητικών μελετών, στις ηλεκτρονικές βάσεις Pubmed και Google, σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
παιδικής παχυσαρκίας, τα προϊόντα των σχολικών κυλικείων και τις προτιμήσεις των παιδιών. Οι λέξεις κλειδιά
που χρησιμοποιήθηκαν είναι: παιδική παχυσαρκία, σχολικά κυλικεία, fast-food, childhood obesity, school
canteens, school lunch
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί σύνθετο
πρόβλημα καθώς είναι αποτέλεσμα γενετικών, περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών και ψυχολογικών
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παραγόντων. Οι συνέπειές της αφορούν στη φυσική, κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Η
οικογένεια και το σχολείο παίζουν σημαντικό ρόλο στη εμφάνιση αλλά και στην αποτροπή του φαινομένου.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα σε παγκόσμιο
επίπεδο. Η αλλαγή φιλοσοφίας και συμπεριφοράς, μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων αγωγής
υγείας, τα οποία θα απευθύνονται στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, μπορεί να έχουν
θετικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της υγείας ολόκληρου του πληθυσμού.

ΕΑ 37
EΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ;
Τσολάκογλου Ιωάννης,1 Ίντας Γεώργιος,2 Στεργιάννης Παντελής,3 Χάλαρη Ελευθερία4, Χαρπαντίδου Παρθένα5,
Αρμένη Παναγιώτα6, Φυλντίσης Γεώργιος7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD(c), ΜΕΘ, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, MHSc, PhD, προϊστάμενος κυτταρολογικού, ΓΝ Νίκαιας, Αθήνα
Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD, ΜΕΘ, ΓΟΝ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Κηφισιά
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΓΝ Νίκαιας, Αθήνα
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Καρδιολογικό τμήμα, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη ΜΕΘ, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
Ιατρός, Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μελέτες που να διερευνούν το επίπεδο γνώσεων του ελληνικού
πληθυσμού σχετικά με τη συμπτωματολογία του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου.
Σκοπός: η διερεύνηση του επιπέδου της γνώσης του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με το οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μία μελέτη που διεξήχθη σε πέντε αστικές περιοχές και δέκα επαρχιακές πόλεις
στην Ελλάδα. Οι μετρήσεις συμπεριελάμβαναν κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα και 2 ερωτήσεις με 4 και 7
υποερωτήματα, αντίστοιχα, που διερευνούν τα πιο κοινά συμπτώματα και παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης
οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 1.100 πολίτες.
Αποτελέσματα: Κανένας πολίτης δεν απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις σωστά. Ο μέσος αριθμός των σωστών
απαντήσεων ήταν 4,3. Η παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι οι ερωτηθέντες ηλικίας ≤ 55 έτη (4,9 έναντι 3,4, p <0,05),
οι κάτοικοι των αστικών περιοχών (4,7 έναντι 3,4, p <0,05), οι διπλωματούχοι (4,7 έναντι 2,5, p <0,05), οι έχοντες
υψηλό εισόδημα (4,8 έναντι 3,3, p <0,05) και εκείνοι που έχουν οικογενειακή εμπειρία σε οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου (4,7 vs 4, p <0,05) απάντησαν σωστά περισσότερα ερωτήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Συμπεράσματα: Ο ελληνικός πληθυσμός στερείται γνώσης σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και τα τυπικά
συμπτώματα του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου. Η εκπαίδευση του ελληνικού πληθυσμού είναι απαραίτητη
για να αυξηθεί το επίπεδο γνώσης του σχετικά με το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

ΕΑ 38
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Παπαντωνίου Ελισάβετ1, Χατζηστεφάνου Φανή1, Πεσιρίδης Θεόδωρος2
1. Νοσηλεύτρια, Β’ & Γ’ Καρδιολογικές Κλινικές ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής, MSc, PhD, Προϊστάμενος Β’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, Θεσσαλονίκη,
Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου
Αθηνών
Εισαγωγή: Τα αυξανόμενα ποσοστά επαναεισαγωγών των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ), και το
κόστος νοσηλείας, έχουν οδηγήσει πολλά συστήματα υγείας στη μετάβαση της παροχής φροντίδας από το
νοσοκομείο στην κοινότητα.
Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των νοσηλευτικών παρεμβάσεων (ΝΠ) στην κατ’ οίκον
νοσηλεία (ΚΟΝ) σε ασθενείς με ΚΑ. Επιμέρους στόχο αποτέλεσε η ανίχνευση των συχνότερων νοσηλευτικών
διαγνώσεων (ΝΔ) κατά NANDA-Ι σε ασθενείς με ΚΑ στην ΚΟΝ.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων στις βάσεις
δεδομένων Pubmed, Medline και ScienceDirect, μεταξύ 2009-2014, χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά «heart
failure», «home health care» και «self care». Τα κριτήρια εισαγωγής περιελάμβαναν τη δημοσίευση στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα και τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες άρθρο. Βρέθηκαν 161 άρθρα ενώ έπειτα από
προσεκτική μελέτη συμπεριλήφθησαν τα 26 απολύτως σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
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Περιλήψεις Εργασιών
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών βρέθηκαν παρεμβάσεις οι οποίες
διενεργήθηκαν στα πλαίσια της ΚΟΝ, κυρίως από νοσηλευτές, σε διαφορετικό χρόνο, διάρκεια και θεματολογία.
Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων φάνηκε να μειώνει τις επανεισαγωγές, να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των
ασθενών και να επιτυγχάνεται μείωση του κόστους, ενώ σε τελευταία μελέτη ανακοινώθηκε και μείωση της
θνητότητας. Οι κυριότερες νοσηλευτικές διαγνώσεις κατά NANDA I ήταν: α) αναποτελεσματική αυτό-διαχείριση
της ασθένειας β) περίσσεια όγκου υγρών, γ) κόπωση, δ) αναποτελεσματική οικογενειακή διαχείριση της
θεραπευτικής αγωγής ε) ετοιμότητα για την ενίσχυση της αυτο-διαχείρισης της υγείας.
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της παρούσας ανασκόπησης συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ΚΟΝ
μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λύση στη φροντίδα ασθενών με ΚΑ, σε σχέση με
τη νοσοκομειακή.

ΕΑ 39
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Μειμάρης Ιωαννης¹, Κεχαγιά Άνοιξη², Τζοβάρας Φιλήμονας³, Αμοιρίδου Κλειώ⁴
1.
2.
3.
4.

Ψυχίατρος, υπεύθυνος της Θεραπευτικής Μονάδας ΟΚΑΝΑ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλεύτρια, Θεραπευτική Μονάδα ΟΚΑΝΑ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλευτής-Ψυχολόγος, Θεραπευτική Μονάδα ΟΚΑΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ
Νοσηλεύτρια, Θεραπευτική Μονάδα ΟΚΑΝΑ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια τα θεραπευτικά προγράμματα υποκατάστασης με βουπρενορφίνη κρίνονται
αναγκαία. Η παρουσία τους στα Ελληνικά νοσοκομεία είναι πραγματικότητα.
Σκοπός: Παρουσίαση της θεραπείας υποκατάστασης με βουπρενορφίνη και αξιολόγηση των θεραπευτικών
αποτελεσμάτων στη μονάδα Ιπποκρατείου.
Υλικό & μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του οργανισμού ΟΚΑΝΑ καθώς και
δεδομένα από το «Πλαίσιο Λειτουργίας» του ΟΚΑΝΑ (2012). Υλικό μελέτης αποτέλεσαν δημοσιευμένα άρθρα της
τελευταίας 5ετίας για τις εξαρτήσεις από οπιοειδείς ουσίες, ειδικότερα της ηρωίνης και τα υποκατάστατά της
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αναφορά στην πολιτική και τη φιλοσοφία του Οργανισμού. Επεξήγηση
διαδικασίας χορήγησης και τοξικολογικού ελέγχου ούρων. Παρουσίαση της διαχείρισης των περιστατικών, της
συμβουλευτικής και των τεχνικών αντιμετώπισης. Στόχος είναι η πρόληψη της υποτροπής και η συγκράτηση στη
θεραπεία.
Συμπεράσματα: Με την παραμονή στο πρόγραμμα ελαττώνεται η χρήση ουσιών πετυχαίνοντας τον κύριο στόχο
του Οργανισμού που είναι η μείωση βλάβης σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

ΕΑ 40
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩN
Ευσταθίου Άντρη1, Ιωαννίδου Χριστίνα2
1. Νοσηλευτική Λειτουργός BSc, MSc PhD(c), Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Διδακτορική φοιτήτρια Frederick
University
2. Νοσηλευτική Λειτουργός BSc, MSc, Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Εισαγωγή: Η χρήση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση σε παγκόσμιο
επίπεδο και εκτιμάται ότι σήμερα ο αριθμός των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπερνάει τα 1,7 δις. άτομα.
Στην Κύπρο, η χρήση του διαδικτύου έχει εξαπλωθεί τόσο στις αστικές της περιοχές όσο και στις αγροτικές της
περιοχές, χωρίς κανένα περιορισμό πρόσβασης. Το διαδίκτυο είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Χρησιμοποιείται
για αγορές, επικοινωνία με συγγενείς και φίλους σε όλο τον κόσμο, εργασία, παιχνίδι, γνώση, πληροφόρηση
αλλά και ψυχαγωγία. Όμως η κατάχρηση του διαδικτύου μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο πρόβλημα αντί για
ωφέλεια. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου και την πιθανότητα
αυτή να οδηγεί σε εθισμό. Ο διαδικτυακός εθισμός, νόσημα εξάρτησης της τελευταίας δεκαετίας, έχει
αναγνωριστεί σε σημαντικό αριθμό εφήβων στις ανεπτυγμένες χώρες. Χαρακτηρίζεται από υπερβολική χρήση
και εξαρτώμενη συμπεριφορά, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη σωματική, ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή του
χρήστη. Έρευνες, ελληνικές και διεθνείς που έχουν προσανατολιστεί στη μελέτη του, φανερώνουν ότι οι έφηβοι
αποτελούν μια κοινωνική ομάδα που παρουσιάζεται ως «υψηλού κινδύνου».
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί η έκταση και η ένταση του διαδικτυακού εθισμού
σε μαθητές τρίτης λυκείου στην Κύπρο, καθώς επίσης να εντοπιστούν τυχόν διαφορές που υπάρχουν μεταξύ
μαθητών αστικών και αγροτικών περιοχών.
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2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
Υλικό και μέθοδος: Για το λόγο αυτό, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με διαγνωστικό ερωτηματολόγιο
(Ερωτηματολόγιο Δρ Kimberly Young και κλίμακα ΚΕΕΦΥ) σε 303 μαθητές.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποσοστό εθισμού 9,6% στο σύνολο των ερωτηθέντων. Τα
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ότι δηλαδή υπάρχει εθισμός στο διαδίκτυο
στους μαθητές τρίτης λυκείου. Τα πορίσματα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, προσφέρουν
προτάσεις για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης και μέτρα πρόληψης μέσα στα πλαίσια της δημόσιας υγείας
που απευθύνονται στο οικογενειακό περιβάλλον και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα.
Συμπεράσματα: το εύρημα αυτό, ότι δηλαδή όντως υπάρχει ποσοστό μαθητών (9,6%) με πρόβλημα εθισμού
στο διαδίκτυο είναι αρκετό ώστε να παρθούν μέτρα και στην Κύπρο για την προστασία τους από τις επιδράσεις
που μπορεί να επιφέρει ο διαδικτυακός εθισμός σε κάθε τομέα της ζωής τους. Στα πλαίσια της δημόσιας υγείας
και διοίκησης, υπάρχει ανάγκη καταρτισμένων επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι στον
τομέα αυτό, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα άτομα που υποφέρουν από εξάρτηση στο
διαδίκτυο.

ΕΑ 41
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αρβανίτη Γεωργία
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΤΕ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: είναι κοινά αποδεκτό και επιστημονικά τεκμηριωμένο (WHO, 2003) τo γεγονός της επίδρασης του
οικονομικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου. Η οικονομική ύφεση και η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί
πολλά άτομα στη φτώχια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο για υψηλή
νοσηρότητα και πρόωρη θνησιμότητα.
Μέθοδος: πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση στον κατάλογο Ελληνικών βιβλιοθηκών Heal-link, στα περιοδικά
American Journal of Nutrition, καθώς και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Pub med. Med look, in
healthcare, Google. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα κατά το χρονικό διάστημα 2003-2014.
Σκοπός: η ανάδειξη των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στη διατροφική περίθαλψη των ασθενών στο
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Αποτελέσματα: Η αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία σε συνδυασμό με την οικονομική δυσχέρεια
των πολιτών, στρέφει τους ασθενείς σε δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας με αποτέλεσμα την
ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης από τους ήδη μειωμένους κρατικούς προϋπολογισμούς. Η διατροφική
περίθαλψη ως αναπόσπαστο κομμάτι της νοσηλείας των πολιτών, πρέπει να επηρεάζει θετικά τη πορεία υγείας
τους και να βελτιώνει τη ποιότητα της ζωής τους. Ο μειωμένος χρόνος νοσηλείας και η βελτιωμένη ποιότητα
ζωής των ασθενών, αποτελούν οφέλη τόσο για τον ασθενή όσο και για το νοσηλευτικό ίδρυμα. Τα σημερινά
νοσοκομεία έρχονται αντιμέτωπα με τη πρόκληση της διατήρησης της ποιότητας αλλά και της φροντίδας που
παρέχεται στους ασθενείς ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να παρέχουν οικονομικώς αποδοτική και
ανθρωποκεντρική περίθαλψη.
Συμπεράσματα: παρ’ όλες τις μειώσεις στις δαπάνες για τη σίτιση, καλύπτονται όλες οι διατροφικές απαιτήσεις
για τη προαγωγή της υγείας των ασθενών. Σαφώς έχουν επηρεαστεί η ποσότητα καθώς και η ποικιλία των
γευμάτων, στον αντίποδα όμως έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων,
προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η περαιτέρω επιβάρυνση της υγείας των ασθενών.

ΕΑ 42
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ
Μπερμπέρη Γεσθημανή1, Παρίση Άννα2, Ράπτου Αικατερίνη3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc(c), Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝ Σερρών
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝ Σερρών
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τμήμα Χειρουργείου, ΓΝ Σερρών
Εισαγωγή: Από το 1850 όπου η εφημερίδα The Times παρουσίασε την νοσηλεύτρια ως θεραπεύτρια, («the lady
with the lamp»), έως σήμερα η εικόνα της νοσηλεύτριας έχει διαμορφωθεί στην συνείδηση της κοινωνίας μέσα
από εικόνες που προέρχονται από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, από διαφημίσεις, η από μία απλή
γελοιογραφία.
Σκοπός: της παρούσας ανασκόπησης είναι να δείξει μέσα από εικόνες την εξέλιξη των στερεότυπων στην
νοσηλευτική καθώς και τρόπους ανατροπής τους.
Μέθοδος: ακολουθήθηκε δευτερογενής έρευνα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Αναζήτηση
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βιβλιογραφίας και εικόνων με λέξεις κλειδιά: στερεότυπα νοσηλευτικής, νοσηλευτική και Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, ιστορία της νοσηλευτικής, Florence Nightingale, nurse stereotypes.
Αποτελέσματα: στην αρχαιότητα παρουσίαζαν την νοσηλεύτρια ως σύμβολο υγείας, στην διάρκεια των
πολέμων εμφανιζόταν ως άγγελοι σωτήρες με έντονο πατριωτισμό, από το 1950 έως και σήμερα ως σύμβολο
γυναικών με έντονο σεξουαλισμό, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται και για την προώθηση προϊόντων σε
διαφημίσεις. Η είσοδος των ανδρών στο επάγγελμα στην Ελλάδα έγινε το 1985, (η πρώτη σχολή βοηθών
νοσοκόμων ιδρύθηκε το 1938 από τον Ελληνικού Ερυθρό Σταυρό) ενώ στην Αμερική η πρώτη σχολή για άνδρες
ιδρύθηκε το 1888.
Συμπεράσματα: τα στερεότυπα στο χώρο της νοσηλευτικής που δημιουργούνται και παραμένουν στην
συνείδηση της κοινωνίας επηρεάζονται από το παρελθόν μέχρι και σήμερα από την δύναμη της εικόνας. Η
εξέλιξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και η απόκτηση επιστημονικής κατάρτισης μπορεί να καταρρίψει
στερεότυπα χρόνων καθώς η γνώση είναι δύναμη.

ΕΑ 43
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
Ευστρατήγα Μπαλτζίδου1, Γεωργία Τρίγγα2, Ιωάννης Ξυνόπουλος3
1. Μαία ΤΕ, Αν. Προϊσταμένη, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη, Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
3. Νοσηλευτής ΤΕ, Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
Εισαγωγή: Σαν μια βιολογική αλλά και πολιτισμική διαδικασία ο θηλασμός επηρεάζεται από ποικίλους
κοινωνικούς, ψυχολογικούς, συναισθηματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια κάποιες
μελέτες έχουν ερευνήσει την επίδραση της πατρικής συμμετοχής σε παρεμβάσεις προώθησης του θηλασμού.
Σκοπός: Να συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου του πατέρα στην προώθηση της διαδικασίας του
θηλασμού. Να αναγνωριστεί η σημασία του ρόλου, του υποστηρικτικού πατέρα στην επιτυχία του μητρικού
θηλασμού. Να διαφανεί η θετική επίδραση της αναγνώρισης αλλά και της διαχείρισης από τον πατέρα-σύζυγο
των απλών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, γεγονός που οδηγεί ολοένα και
περισσότερες γυναίκες στο θηλασμό.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση του υπό μελέτη θέματος σε ελληνικές και
ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις στις βάσεις δεδομένων Scopus, Pubmed, αλλά και διαδικτυακή αναζήτηση
πληροφοριών από σχετικούς ιστότοπους.
Αποτελέσματα: Οι θηλάζουσες μητέρες επιζητούν ενθάρρυνση, αναγνώριση των προσπαθειών αλλά και
υποστήριξη από τον πατέρα κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Ο πατέρας-σύζυγος επιθυμεί περαιτέρω
πληροφόρηση σχετικά με το θηλασμό, για να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μάθει το νέο ρόλο
του αλλά και να γίνει συνήγορος των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από το θηλασμό.
Συμπεράσματα: Η λήψη απόφασης για θηλασμό, από τις μητέρες, αλλά και η διάρκειά του επηρεάζεται από τη
συμμετοχή ή όχι του πατέρα. Φαίνεται ότι τελικά ο πατέρας είναι καταλύτης όταν λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο
στη θεωρία όσο και, κυρίως, στη διαδικασία του θηλασμού. Η προγεννητική και περιγεννητική πληροφόρηση
δεν περιλαμβάνει την εκπαίδευση των πατέρων ως προτεραιότητα.

ΕΑ 44
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΓΚΟΥΡΟ (KMC) ΣΤΑ ΠΡOΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ - ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Γραμματικού Κωνσταντίνα1, Κύρλεση Μαρία2
1. Μαία, Σύμβουλος γαλουχίας IBCLC, Παιδιατρικό Β΄& Γ΄ Μαιευτικών Κλινικών ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ
Θεσσαλονίκης
2. Μαία
Εισαγωγή: Η Kangaroo Mother Care (KMC), είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται ευρέως στις μονάδες εντατικής
νοσηλείας νεογνών και κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες και με χαμηλούς οικονομικούς πόρους για την υγεία,
αποδεικνύοντας τις ευεργετικές επιδράσεις της μεθόδου στο νεογνό.
Σκοπός: Η περιγραφή της τεχνικής και η διερεύνηση των επιδράσεων της μεθόδου στα νεογνά, τους γονείς, την
κοινότητα και τα νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και η εφαρμογή των πρωτοκόλλων που πρέπει να ισχύουν στις
μονάδες νεογνών με βάση τα αποτελέσματα ερευνητικών μελετών της σύγχρονης παγκόσμιας βιβλιογραφίας.
Μέθοδος: Ανασκόπηση μελετών στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Cochrane, στην ιστοσελίδα του ιδρύματος
Kangaroo και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Αποτελέσματα: Στα πρόωρα νεογνά η μέθοδος συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρους, της
θερμοκρασίας του σώματος, των ποσοστών έναρξης κι εγκατάστασης αποκλειστικού θηλασμού καθώς και
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2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
στη γρηγορότερη ανάρρωση και έξοδο των νεογνών από το νοσοκομείο. Αξιοσημείωτα τα οφέλη και για τους
γονείς με κυριότερα τη δημιουργία ισχυρότερου δεσμού μητέρας-βρέφους και της ικανότητας των γονέων ως
προς τη φροντίδα του βρέφους με την άμεση συμμετοχή τους μέσω της KMC.
Συμπεράσματα: Η KMC έχει σημαντικό ρόλο στην υγεία και προσαρμογή των πρόωρων βρεφών καθώς και
στην προαγωγή του θετικού ψυχισμού των γονέων, όπου αυτή εφαρμόζεται.

ΕΑ 45
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Γρηγοριάδου Ίρις1, Mόκκα Αφροδίτη2, Μουστακλή Ελένη3
1. Μαία MSc, Γ΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Λάρισας
3. Φυσιοθεραπεύτρια, απόφοιτη Τμήματος Φυσιοθεραπείας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των επιστημονικών μελετών σχετικά με τη σωματική
άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη αποσαφήνισης των επιπτώσεων
και κυρίως των οφελών στην αντιμετώπιση των επιβαρύνσεων που επιφέρει μια εγκυμοσύνη στη φυσιολογία
της γυναίκας και ειδικότερα στο μυοσκελετικό σύστημα.
Σκοπός: Η ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες ενδείξεις που αφορούν την άσκηση στην εγκυμοσύνη και τη
στήριξη που παρέχουν στην αντιμετώπιση του πόνου στην πύελο, στην οσφυϊκή χώρα και την ηβική σύμφυση.
Μέθοδος: Μία συστηματική ανασκόπηση της pubmed και του isiweb of knowledge σχετικά με τις επιδράσεις
της σωματικής άσκησης στην αντιμετώπιση του πόνου στην οσφυϊκή μοίρα και την ηβική σύμφυση. Οι βάσεις
δεδομένων εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας τους όρους (ιατρικές θεματικές επικεφαλίδες) άσκηση και
εγκυμοσύνη, πόνος στην οσφυϊκή μοίρα κατά την εγκυμοσύνη, ηβική σύμφυση και εγκυμοσύνη.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η άσκηση οδηγεί όχι μόνο σε καλύτερη καρδιοαναπνευστική
κατάσταση, αλλά και σε χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης πόνου στην οσφυϊκή μοίρα και την ηβική σύμφυση,
καθώς και καλύτερη έκβαση του διαβήτη κύησης.
Συμπεράσματα: Η άσκηση έχει ευεργετική επίδραση στην εγκυμοσύνη, με την προϋπόθεση φυσικά η κύηση να
είναι απολύτως φυσιολογική και χωρίς επιπλοκές.
Λέξεις κλειδιά: άσκηση και εγκυμοσύνη, μυοσκελετικά προβλήματα και εγκυμοσύνη, πόνος στην οσφυϊκή μοίρα
και άσκηση, διάσταση στην ηβική σύμφυση και άσκηση.

ΕΑ 46
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Γούτου Σοφία1, Θεοδωρίδου Αντιγόνη1, Ρούμτσιου Μαρία1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Οι παιδιατρικοί ασθενείς είναι μια ομάδα ασθενών με ιδιαιτερότητες τόσο της φύσης τους, όσο και
της νοσηλείας που χρήζουν. Είναι απαραίτητη η σωστή προσέγγιση αυτών και των οικογενειών τους, ώστε να
δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού.
Σκοπός: Η περιγραφή και η επισήμανση προβλημάτων που προκύπτουν, καθώς και η παρουσίαση τρόπων
αντιμετώπισης τους, η ανάδειξη ότι ο ρόλος του νοσηλευτή είναι πολύπλευρος και η συμβολή του καθοριστική
στην αντιμετώπιση τους.
Μέθοδος: Αναζήτηση στην έντυπη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων, όπως, Medline, Pub Med, Health view, Street Hospital for Children, με λέξεις κλειδιά: παιδιατρικός
ασθενής, νοσηλευτής, παιδιατρική κλινική, καθώς και συνδυασμός τους.
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι ο «παιδιατρικός ασθενής» είναι θέμα που απασχολεί τους
νοσηλευτές και τους οδηγεί στη μελέτη και την αναζήτηση γνώσεων και μεθόδων, ώστε να πετύχουν την
καλύτερη συνεργασία μαζί του και την βέλτιστη παροχή ποιοτικής φροντίδας του.
Συμπεράσματα: Οι παιδιατρικοί ασθενείς έχουν ανάγκη από ασφαλές περιβάλλον. Αυτό θα το πετύχει ο
νοσηλευτής με επαγγελματική υπευθυνότητα, γνώσεις, δεξιότητες και ανάλογη κατάρτιση. Επίσης οφείλει να έχει
σφαιρικές γνώσεις για τον παιδιατρικό ασθενή προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση
αποτελεσματικά. Να τους προσεγγίσει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, ώστε να συνεργαστούν και να τους
παραχθεί ποιοτική φροντίδα με ελάχιστα λάθη και σε φιλικό περιβάλλον.
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ΕΑ 47
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κεχαγιά Αριστέα1
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ειδικευμένη στη χειρουργική νοσηλευτική, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Ο όρος ατύχημα αφορά σε κάθε γεγονός που ανεξάρτητα από την ανθρώπινη θέληση, προκαλείται
από εξωτερική αιτία που ταχύτατα οδηγεί σε σωματική ή διανοητική βλάβη. Το ατύχημα, δηλ. η έλλειψη τύχης σε
ένα απρόβλεπτο συμβάν δεν ισχύει στην πραγματικότητα: μελέτες αποδεικνύουν ότι μόνο το 5% των
ατυχημάτων δεν μπορεί να προβλεφθεί. Τα τροχαία, για τα παιδιά και εφήβους αποτελούν την 1η αιτία θανάτου
από ατύχημα και ακολουθούν ειδικά για τα κάτω των 5 ετών, τα εγκαύματα και ο πνιγμός. Οι δηλητηριάσεις
αφορούν το 85 % των οικιακών παιδικών ατυχημάτων αλλά είναι σπάνια θανατηφόρες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση των νοσηλευτών για το κοινωνικό πρόβλημα που
απορρέει από τα οικιακά ατυχήματα με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Μέθοδος: Ανασκόπηση από τα μητρώα των εξωτερικών ιατρείων της Παιδιατρικής των 5 τελευταίων χρόνων και
της ελληνικής βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 660 παιδιά σε βάθος 5ετίας (2010 έως 2014). Τα ατυχήματα στο σπίτι
μοιράζονται με το ίδιο εύρος και στα δύο φύλα, όσο για την έξαρση των προσερχόμενων περιστατικών στα
επείγοντα παρατηρείται αύξηση την άνοιξη και το καλοκαίρι. Επίσης έχει παρατηρηθεί σχεδόν διπλασιασμός των
επειγόντων περιστατικών από το έτος 2010 (88 παιδιά) έως το έτος 2014 (150 παιδιά).
Συμπέρασμα: Οι νοσηλευτές με την παροχή ασφαλών πληροφοριών προς τους γονείς βοηθούν στην πρόληψη
των ατυχημάτων στο σπίτι, γιατί πρόληψη σημαίνει επίβλεψη, διαρκής εκπαίδευση και ανεξαρτητοποίηση
ανάλογα με την ηλικία και το χαρακτήρα του παιδιού. Εξίσου σημαντική είναι και η εκπαίδευση των νοσηλευτών
γιατί βοηθά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ατυχημάτων.

ΕΑ 48
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ POMPE
Βολονάκη Ελπινίκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ψυχολόγος, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Το myozyme χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών όλων των ηλικιών με
επιβεβαιωμένη τη διάγνωση της νόσου του Pompe, μιας σπάνιας κληρονομικής διαταραχής. Οι ασθενείς με
νόσο Pompe παρουσιάζουν ανεπάρκεια της α-γλυκοσιδάσης. Το ένζυμο αυτό βοηθά το σώμα να ελέγχει τα
επίπεδα του γλυκογόνου. Το myozyme είναι ένα τεχνητό ένζυμο που ονομάζεται αλγλυκοσιδάση άλφα και
μπορεί να υποκαταστήσει το φυσικό ένζυμο το οποίο λείπει στη νόσο του Pompe.
Σκοπός: Η κατάδειξη της αναγκαιότητας για σωστή ανασύσταση, αραίωση και χορήγηση του φαρμάκου, από
τους νοσηλευτές της παιδιατρικής κλινικής ή της εκάστοτε κλινικής στην οποία γίνεται η χρήση του φαρμάκου.
Μέθοδος: Η αναζήτηση βιβλιογραφίας έγινε διαδικτυακά, σε δικτυακούς τόπους με παιδιατρικές πληροφορίες,
στο PubMed και γενικά στο διαδίκτυο (Google). Επίσης, προστέθηκε αρκετό από το πολύτιμο υλικό των
εσώκλειστων οδηγιών του φαρμάκου. Αναφορά νοσηλευτικών παρεμβάσεων από τη στιγμή της ανασύστασης
του φαρμάκου έως και τη στιγμή της λήξης χορήγησης.
Αποτελέσματα: Γίνεται περιγραφή βήμα προς βήμα της διαδικασίας μέχρι και τη χορήγηση του φαρμάκου ώστε
να ξεκαθαρίσουν τα πιθανά επικίνδυνα προς λάθος σημεία της νοσηλευτικής πράξης.
Συμπεράσματα: Καθίσταται σαφές, ότι πρέπει να δίνεται έμφαση από τους επαγγελματίες υγείας στον τρόπο
ανασύστασης και αραίωσης του myozyme, καθώς πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο και δαπανηρό
φαρμακευτικό προϊόν, που εύκολα χάνει τη δραστικότητά του μετά από μη σωστούς χειρισμούς.
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ΑΑ 01
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
Λασκάκη Άννα1, Τριφώνη Μόνικα1, Θεοφανίδης Δημήτριος2
1. Φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου στο δυτικό
κόσμο. Kατά τη διάρκεια της οξείας φάσης παρατηρείται σοβαρή κλινική επιδείνωση σε ποσοστό 37% - 43% των
ασθενών, ως αποτέλεσμα επιμέρους παθολογοανατομικών επιπλοκών.
Σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης είναι η ταξινόμηση και η ιεράρχηση των κλινικών αιτίων που
ευθύνονται για κλινική επιδείνωση μετά από ΑΕΕ.
Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας με συνδυασμό
των ακόλουθων λέξεων ευρετηριασμού: progressive stroke, clinical deterioration, stroke in evolution.
Αποτελέσματα: Η κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε δύο μεγάλες κατηγορίες μηχανισμών
εμφάνισης επιπλοκών κατά την οξεία φάση:
α) μη-ανατάξιμοι: σχηματισμός κήλης, μαζικό οίδημα, τοπικές βιοχημικές ισχαιμικές αλλαγές, προώθηση
εμβόλου
β) δυνητικά ανατάξιμοι: αρρυθμίες, μειωμένη καρδιακή παροχή, αρτηριακή πίεση, υποβολαιμία, διαταραχές
ηλεκτρολυτών, διαταραχές γλυκόζης αίματος, υπόταση και υποθερμία.
Σε βάθος χρόνου οι αιτίες θανάτου συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι:

Λιγότερο από 24 ώρες: συμπίεση εγκεφαλικού στελέχους

1-5 μέρες: αιμορραγία, έμφρακτο με οίδημα

5-14 μέρες: βρογχοπνευμονία, πνευμονική εμβολή, καρδιακές επιπλοκές

2-12 εβδομάδες: ακινησία, φλεγμονές, πνευμονίες, πνευμονικές εμβολές

Περισσότερο από 3 μήνες: καρδιακές επιπλοκές
Συμπεράσματα: Γνωρίζοντας τα αίτια εκδήλωσης του Α.Ε.Ε. καθώς και την παθοφυσιολογία της νόσου ο
νοσηλευτής θα μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα και με ακριβή τρόπο τα σημεία κλινικής επιδείνωσης του ασθενή
και επομένως θα έχει την δυνατότητα να παρέμβει άμεσα και ουσιαστικά.

ΑΑ 02
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Mayinga Nancy1, Τροχούτσου Κωνσταντίνα1, Θεοφανίδης Δημήτριος2
1.
2.

Φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η νοσηλευτική διαχείριση του ασθενή με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί
ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες της διεπιστημονικής ομάδας για τον περιορισμό των νευρολογικών
ελλειμμάτων και περιορισμό των γενικών επιπλοκών.
Σκοπός της συγκεκριμένης κριτικής ανασκόπησης είναι η ορθολογική ταξινόμηση των άμεσων νοσηλευτικών
παρεμβάσεων μετά από ΑΕΕ.
Υλικό και Μέθοδος: διενεργήθηκε κριτική ανάγνωση της ειδικής βιβλιογραφίας (συστηματικές ανασκοπήσεις)
της τελευταίας πενταετίας λόγω των ραγδαίων ερευνητικών εξελίξεων στο υπό διερεύνηση θέμα.
Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λέξεις κλειδιά με τη χρήση του συμπλεκτικού «and»: nursing interventions,
acute stroke, nursing care.
Αποτελέσματα: Τα γενικά μέτρα των νοσηλευτικών παρεμβάσεων μετά από ΑΕΕ περιλαμβάνουν καταγραφή
ζωτικών σημείων, προφύλαξη αεροφόρων οδών (εισρόφηση), γενική υποστήριξη ασθενούς (σίτιση, θέση στο
κρεβάτι, ασφαλή μετακίνηση), αναμονή, καταγραφή και αντιμετώπιση επιπλοκών όπως κατακλίσεις,
πνευμονικές εμβολές, αναπνευστικές λοιμώξεις καθώς και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη ασθενή και
οικογένειας. Τα ειδικά μέτρα συμπεριλαμβάνουν την συστηματική καταγραφή αντιμετώπιση του μνημονικού
κανόνα των «3Υ» (υπογλυκαιμία, υποξία, υπόταση), των τυχόν αρρυθμιών και του ελέγχου της κατάποσης. Όλες
οι παραπάνω κλινικοί παράμετροι σχετίζονται αποδεδειγμένα με μετρήσιμε επιδείνωση την κλινική εικόνας και
συμπτωματολογίας του ασθενή.
Συμπεράσματα: αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του ΑΕΕ, οι νοσηλευτές χρειάζονται μια βαθιά κατανόηση
της φύσης της νόσου και της «προσδοκώμενης» πορείας της, καθώς και την ικανότητα για ακριβή και συνεχή
εκτίμηση της νευρολογικής και λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς.
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ΑΑ 03
ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ
Λογοθέτη Ελένη1, Χαμαλίδου Δήμητρα1, Μοσχοπουλου Βάγια1
1. Νοσηλεύτρια, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Νόσημα του κολλαγόνου με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη σκλήρυνση του δέρματος. Η νόσος
αποτελεί γενική διαταραχή των μικρών αρτηριών και του συνδετικού ιστού, η οποία χαρακτηρίζεται από
απόφραξη των αγγείων και ίνωση του δέρματος και των εσωτερικών οργάνων περιλαμβανομένων του
γαστρεντερικού σωλήνα, των πνευμόνων της καρδιάς και των νεφρών. Η πάθηση εμφανίζεται συνήθως στις
ηλικίες μεταξύ 25-50 ετών και επηρεάζει περισσότερο της γυναίκες σε σύγκριση με τους άντρες σε αναλογία 3:4
,ενώ στα παιδιά και στους ηλικιωμένους συμβαίνει σπάνια. Λιγότερο από 10% των ασθενών με σκληρόδερμα
εμφανίζουν τη νόσο σε ηλικία κάτω των 20 ετών και μόλις το 1-2% από αυτούς σε ηλικία μικρότερη των 10 ετών.
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της νόσου μέσα από τη σύγχρονη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην
Αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub med οι οποίες
αναφερόταν στα αίτια πρόσκλησης και στους παράγοντες κινδύνου της νόσου.
Αποτελέσματα: Τα αίτια για το σκληρόδερμα δεν είναι σήμερα γνωστά. Θεωρείται ότι παράγοντες όπως ιώσεις,
χημικές ουσίες, τοξίνες βιομηχανίας σε άτομα με γενετική προδιάθεση μπορεί να προκαλέσουν τη νόσο η οποία
όμως δεν είναι κληρονομική και μεταδοτική. Σε κάθε περίπτωση το σκληρόδερμα είναι αυτοάνοσο νόσημα,
δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα στρέφεται για άγνωστους λόγους εναντίον ορισμένων συστατικών του
οργανισμού. Οι δύο βασικές μορφές της νόσου είναι το τοπικό σκληρόδερμα (βλάβη στο δέρμα) και το
συστηματικό σκληρόδερμα (βλάβες σε εσωτερικά όργανα).
Συμπεράσματα: Η φυσική πορεία της συστηματικής σκληρύνσεως ποικίλει σημαντικά. Γενικά στο σύνολο των
ασθενών ο δείκτης της δεκαετούς επιβιώσεως είναι περίπου 65%. Τόσο οι θάνατοι όσο και οι αναπηρίες
παρατηρούνται στα πρώιμα στάδια του διάχυτου σκληροδέρματος και ιδιαίτερα όταν προσβάλλεται η καρδιά ,
τα πνευμόνια και τα νεφρά. Στους ασθενείς με περιορισμένο δερματικό σκληρόδερμα, η πνευμονική υπέρταση
και η εντερική δυσαπορρόφηση αποτελούν συχνές αιτίες θνητότητας

ΑΑ 04
ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ
Λογοθέτη Ελένη1, Μαντζιάρη Ζωή2, Κωφού Ασημένια1
1. Νοσηλεύτρια, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι καλοήθης όγκοι του αδένα της υπόφυσης που σχηματίζονται
όταν κάποια κύτταρα του αδένα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται πάνω από το φυσιολογικό και υπολογίζονται
περίπου 10% όλων των ενδοκράνιων νεοπλασμάτων. Μπορεί να παράγουν αυξημένη ποσότητα ορμονών
προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του σώματος και μπορεί να προκαλέσουν τοπικά
συμπτώματα αν μεγαλώσουν πάνω από ένα μέγεθος. Συχνά παραμένουν αδιάγνωστα και μικροί τέτοιοι όγκοι
βρίσκονται σε ποσοστό 6-24% σε φυσιολογικά άτομα (πιο συχνά γυναίκες).
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της νόσου μέσα από τη σύγχρονη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην
αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων < Pub med > οι οποίες
αναφερόταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου της νόσου.
Αποτελέσματα: Δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιο σαφές αίτιο δημιουργίας ενός αδενώματος. Έχουν την τάση να
εμφανίζονται πιο συχνά σε κάποιες οικογένειες, αλλά δεν έχει απομονωθεί κάποιο ειδικό γονίδιο Πιο συχνά
εμφανίζεται σε ασθενείς με το σπάνιο σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας. Η πλειοψηφία
εμφανίζεται σε νέα σχετικά ‘άτομα χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Διακρίνονται βάσει του μεγέθους και
της επέκτασής τους σε παρακείμενους ιστούς καθώς και της εκκριτικής τους δραστηριότητας σε λειτουργικά
(υπερπαραγωγή συγκεκριμένων υποφυσιακών ορμονών) και σε μη λειτουργικά.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση γίνεται με τη συνεργασία νευροχειρουργού και ενδοκρινολόγου αφού πρώτα
καθοριστεί το είδος του αδενώματος. Η θεραπεία μπορεί να είναι: φαρμακευτική, χειρουργική, στερεοτακτικη
ακτινοχειρουργική ή και συνδυασμός αυτών.
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ΑΑ 05
ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ – ΕΨΙΔΙΝΗ
Παρτσιοπούλου Παρασκευή1, Παπασπύρου Μαρία2, Δερμανοπούλου Μαρία3
1. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΤΕΠ, ΓΝ Ημαθίας – ΥΜ Νάουσας
2. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
3. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
Εισαγωγή: Αναιμία χρόνιας νόσου (ΑΧΝ) ονομάζεται η ήπια ή μέτρια αναιμία που παρατηρείται σε χρόνια ή
νεοπλασματικά νοσήματα, η οποία δεν οφείλεται σε αιμορραγία, αιμόλυση ή διήθηση του μυελού των οστών
από νεοπλασματικά κύτταρα.
Σκοπός: Η διερεύνηση της παθογένειας της αναιμίας στα πλαίσια χρόνιων νόσων καθώς και ο σημαντικός
ρόλος της Εψιδίνης, μιας πρωτεΐνης οξείας φάσης, ως αιτιολογικός παράγοντας του μηχανισμού εμφάνισής
της.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων ανασκόπησης και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων
στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pub
med», «Heal-Link», «Elsevier» και χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά.
Αποτελέσματα: Τα νοσήματα που συνοδεύονται από ΑΧΝ είναι χρόνιες λοιμώξεις, χρόνια φλεγμονώδη και
κακοήθη νοσήματα . Η αναιμία χρόνιας νόσου χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια παραγωγής ερυθρών, παρά
την φυσιολογική ή αυξημένη τιμή fe στις αποθήκες του μυελού των οστών. Η ΑΧΝ φαίνεται ότι οφείλεται σε
μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων με βραχύ χρόνο επιβίωσης, από τον μυελό των οστών. Προς αυτή την
κατεύθυνση θεωρείται ότι συμβάλλουν ο εγκλωβισμός του σιδήρου στα μακροφάγα, με αποτέλεσμα να
παρεμποδίζεται η σύνθεση νέας αιμοσφαιρίνης, η αδυναμία του μυελού να αυξήσει την ερυθροποίηση για να
αντιμετωπιστεί η αναιμία, καθώς και η μείωση της παραγωγής ερυθροποιητίνης. Η Εψιδίνη, η οποία είναι
αυξημένη σε φλεγμονώδεις καταστάσεις ,παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της αναιμίας αναστέλλοντας
την απορρόφηση του Fe από το έντερο και την κινητοποίηση του στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.
Συμπεράσματα: Η αναιμία είναι ένα σημαντικό σύμπτωμα σε νόσους με διαφορετική παθογένεια και η βαρύτητα
της δε σχετίζεται πάντα με τη βαρύτητα της νόσου. Η αιτιολογική της αντιμετώπιση, συνεπώς, θα πρέπει να
βασίζεται στην προσπάθεια ελέγχου της κυρίας νόσου.
Λέξεις - Κλειδιά: αναιμία, αναιμία χρόνιας νόσου, σίδηρος, Εψιδίνη

ΑΑ 06
ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αθανάσιος Καμπούρης1, Ασημένια Ιωαννίδου2, Ελισάβετ Ελευθεριάδου2
1.
2.

Νοσηλευτής, ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»
Νοσηλεύτρια, ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

Εισαγωγή: Αυτόλογη μετάγγιση ή αυτομετάγγιση ορίζεται η συλλογή αίματος από τον ασθενή και η
χρησιμοποίησή του από τον ίδιο για να καλύψει συγκεκριμένες προγραμματισμένες ανάγκες του σε αίμα ή
παράγωγα. Ανάλογα με το χρόνο συλλογής, σε σχέση με την πραγματοποίηση της επέμβασης, διακρίνεται σε:
α) προεγχειρητική συλλογή (προκατάθεση αίματος), δηλαδή συλλογή αίματος από τον ασθενή (δότη) για να
καλύψει συγκεκριμένες προγραμματισμένες ανάγκες του ίδιου σε αίμα ή σε παράγωγα β) προεγχειρητική
αιμαραίωση, όπου το αίμα συλλέγεται στην έναρξη του χειρουργείου και επαναχορηγείται κατά τη διάρκεια ή
στο τέλος του χειρουργείου γ) διεγχειρητική συλλογή αίματος (διεγχειρητική διάσωση), όπου το αίμα
συγκεντρώνεται (συλλέγεται) από το χειρουργικό πεδίο και επαναχορηγείται και δ) μετεγχειρητική συλλογή, όπου
το αίμα συλλέγεται από χειρουργικές παροχετεύσεις και επαναχορηγείται στον ασθενή.
Σκοπός: η ενημέρωση των στελεχών υγείας για το θέμα της αυτομετάγγισης, η διερεύνηση και καταγραφή των
δυσχερειών των ασθενών καθώς και αναφορά των νεότερων νοσηλευτικών παρεμβάσεων που αφορούν αυτή
τη μέθοδο.
Μέθοδος: έγινε ανασκόπηση της ελληνικής αλλά και ξένης βιβλιογραφίας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
βάσεις δεδομένων της τελευταίας πενταετίας από το 2008 έως και το 2012.
Αποτελέσματα: Η αυτόλογη μετάγγιση αίματος αποσκοπεί στη μείωση κινδύνων μετάδοσης στο δέκτη λοίμωξης
με το αίμα άλλου δότη. Αυτόλογες μεταγγίσεις σε μεγάλη κλίμακα πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις
αρχές της δεκαετίας του 1960 σε ορισμένες μεγάλες επεμβάσεις, και οι σχετικές υπηρεσίες εξακολούθησαν να
αναπτύσσονται και κατά τη διάρκεια του 1970. Ο φόβος του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας
δημιούργησε κατά τη δεκαετία του 1980 ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου. Η
αυτόλογη μετάγγιση εξαλείφει τον περιορισμένο αλλά σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης στο δέκτη μολυσμένου

38

2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
αίματος από τον ιό του AIDS (HIV) ή της ηπατίτιδας. Επίσης εξαλείφει τον κίνδυνο μετάδοσης του
κυτταρομεγαλοiού, της ελονοσίας και της σύφιλης.Ένα άλλο πλεονέκτημα της αυτόλογης μετάγγισης είναι η
ελάττωση του κινδύνου αντίδρασης λόγω ασυμβατότητας αίματος δέκτη και δότη.
Συμπεράσματα: α) προστασία από συμβάματα β) οικονομία (αναλώσιμα) γ) καλύτερη μετεγχειρητική πορεία δ)
γρήγορη ανάρρωση ε) αίσθημα ασφάλειας του μεταγγιζόμενου.

ΑΑ 07
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ
Χαμαλίδου Δήμητρα1, Λογοθέτη Ελένη1, Κωφού Μένια1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η αλκοολική κίρρωση είναι το τελικό στάδιο της αλκοολικής ηπατοπάθειας. Το αλκοόλ προκαλεί
μεταβολικές διαταραχές στο ήπαρ με αποτέλεσμα τη λιπώδη διήθηση των ηπατοκυττάρων. Όσο συνεχίζετε η
κατάχρηση αλκοόλ η νόσος εξελίσσετε προοδευτικά. Το ήπαρ διηθείται από φλεγμονώδεις κύτταρα με
αποτέλεσμα νέκρωση, ίνωση και καταστροφή του λειτουργικού ιστού. Έτσι συρρικνώνεται και αποκτά οζώδη
μορφολογία. Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα 5-10% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κάνει κατάχρηση αλκοόλ
που είναι η συχνότερη αιτία κίρρωση ήπατος.
Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης της νόσου μέσα από τη σύγχρονη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην
αγγλική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων < Pub med> οι οποίες
αναφερόταν στα αίτια πρόκλησης και στους παράγοντες κινδύνου της νόσου.
Αποτελέσματα: Οι συνεχείς οξειδωτικές διεργασίες απαραίτητες για το μεταβολισμό της αιθυλικής αλκοόλης,
όπως επίσης η υποθρεψία, γενετικοί και ανοσολογικοί μηχανισμοί και υπερφόρτωση σιδήρου οδηγούν
προοδευτικά σε κίρρωση και σε ηπατοκυτταρικό καρκίνο.
Συμπεράσματα: Η πρόγνωση της αλκοολικής κίρρωσης είναι συνάρτηση δύο σημαντικών παραμέτρων, της
αποχής ή όχι από το οινόπνευμα και της παρουσίας ή όχι επιπλοκών όπως αιμορραγία από το ανώτερο
πεπτικό σύστημα. Περίπου 15-20% των ασθενών που καταναλώνουν χρονίως αλκοόλ θα φτάσει σε κίρρωση σε
διάστημα σε 10 ετών, ενώ 20% των κυρρωτικών θα αναπτύξει ηπατοκυτταρικο καρκίνωμα. Αναφέρεται
πενταετής επιβίωση των ασθενών με αλκοολική κίρρωση, ενώ μόλις 7% με δεκαετή επιβίωση.

ΑΑ 08
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Αυγουστίδου Ιωάννα1, Παπαντώνη Ευανθία2, Ζαχαροπούλου Θεολογία3
1. Νοσηλεύτρια, Γ΄ Χειρουργική Κλινική, Ειδικευόμενη Χειρουργικής Ειδικότητας ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια, Γ΄ Χειρουργική Κλινική , ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Γ΄ Χειρουργική Κλινική , ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: H Παρεντερική Διατροφή (ΠΔ) είναι μια τεχνική χορήγησης διατροφής που χρησιμοποιείται όταν είναι
αδύνατη, ανεπαρκής ή αντενδείκνυται η από του στόματος ή η εντερική διατροφή.
Σκοπός: Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να επισημάνει ποτέ ενδείκνυται, αντενδείκνυται αλλά και τι
επιπλοκές δύναται να εκδηλωθούν κατά τη χρήση παρεντερικής υποστήριξης και να αποτελέσει βάση ορθών
χειρισμών από μέρους του υγειονομικού προσωπικού.
Μέθοδος: Τα στοιχεία βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα μελετών, μέσω χρήσης διεθνών και ελληνικών
βιβλιογραφικών βάσεων (PubMed, Medscape, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, Thieme,
ESPEN).
Αποτελέσματα: Είναι γνωστό ότι η κακή θρέψη των ασθενών επιμηκύνει το χρόνο νοσηλείας, πολλαπλασιάζει
τις επιπλοκές και ελαττώνει τις πιθανότητες ανάρρωσης. Παλαιότερα αποτελούσε κύρια επιλογή σίτισης ενός
ασθενούς, ανεξάρτητα αν λειτουργούσε ή όχι το γαστρεντερικό του σύστημα. Σήμερα, καθώς η εντερική
διατροφή έχει πάρει τη θέση που της αρμόζει, η χρήση της παρεντερικής διατροφής περιορίζεται σε περιπτώσεις
όπου εντοπίζεται αδυναμία ή αντένδειξη λειτουργίας του γαστρεντερικού αυλού. Στόχος της θρεπτικής
υποστήριξης είναι η διατήρηση θρεπτικού και μεταβολικού ισοζυγίου, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
χειρουργικών παρεμβάσεων και η ελαχιστοποίηση της νοσηρότητας.
Συμπεράσματα: Η επαρκής διατροφή είναι καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς. Έλλειψη της
επηρεάζει όλα τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού με λειτουργικές και μορφολογικές διαταραχές.
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Περιλήψεις Εργασιών
Καθίσταται λοιπόν επιτακτική ανάγκη η παροχή όλων των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων στον οργανισμό
μέσω της παρεντερικής οδού, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

ΑΑ 09
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ)
Τζιόγα Γιαννούλα¹, Ζέρη Κυριακή1, Παγώνα Γιαννούλα2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α’ ΜΕΘ ΓΝΘ Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Καρδιοχειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Αποφρακτική Άπνοια είναι το σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από πλήρη διακοπή της αναπνοής
(άπνοια), τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα, λόγω απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών, που
επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά την διάρκεια του ύπνου.
Σκοπός: Η ενημέρωση των νοσηλευτών σχετικά με την αποφρακτική άπνοια, τη συμπτωματολογία και τις
επιπτώσεις στον οργανισμό.
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών και επιστημονικών
άρθρων, τα οποία αναφέρονται στο σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο.
Αποτελέσματα: Το ΣΑΑΥ είναι μια σοβαρή διαταραχή που αφορά όλες τις ηλικίες και των δύο φύλων. Σύμφωνα
με επιδημιολογικές μελέτες , η επίπτωση του ΣΑΑΥ στον γενικό πληθυσμό είναι 2% στις γυναίκες και 4% στους
άνδρες. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο και θορυβώδες ροχαλητό, ανήσυχο ύπνο, αίσθημα πνιγμονής,
αφυπνίσεις, διακοπές της αναπνοής, έντονη κόπωση και υπνηλία την ημέρα, πρωινές κεφαλαλγίες, μειωμένη
μνήμη, σεξουαλική δυσλειτουργία και κατάθλιψη. Συνέπεια του συνδρόμου είναι ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου
στον ύπνο, αρτηριακής υπέρτασης, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διαταραχές του ρυθμού και εργατικά ή
τροχαία ατυχήματα. Η διαγνωστική προσέγγιση γίνεται από πνευμονολόγο με βάση τα συμπτώματα και την
κλινική εξέταση. Η οριστική διάγνωση τίθεται με την πολυυπνογραφική μελέτη σε ειδικά εργαστήρια ύπνου.
Εφόσον τεθεί η διάγνωση η πιο συχνά ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η εφαρμογή συσκευής θετικής πίεσης
(CPAP).
Συμπέρασμα: Το ΣΑΑΥ είναι μια επικίνδυνη για την ζωή διαταραχή. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία προσφέρει,
όχι μόνο βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.
Λέξεις κλειδιά: σύνδρομο, απόφραξη, άπνοια, ροχαλητό.

ΑΑ 10
ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ζέρη Κυριακή1, Τζιόγα Γιαννούλα¹, Παγώνα Γιαννούλα2
1.
2.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α’ ΜΕΘ, ΓΝΘ Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Καρδιοχειρουργική Κλινική, ΓΝΘ Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα καλείται η φλεγμονώδης εξεργασία του ενδοκαρδίου από παθογόνους
μικροοργανισμούς, με χαρακτηριστικό το σχηματισμό εκβλαστήσεων κυρίως στις βαλβίδες ή στο ενδοκάρδιο.
Σκοπός Εργασίας: Η ενημέρωση των νοσηλευτών σχετικά με την νόσο, τα συμπτώματά της, την πρόληψη και
την θεραπεία της νόσου.
Μέθοδοι: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων και επιστημονικών άρθρων, τα οποία αναφέρονται στην Λοιμώδη Ενδοκαρδίτιδα.
Αποτελέσματα: Πριν από την εισαγωγή της πενικιλίνης το 1940, στην θεραπεία της η νόσος ήταν θανατηφόρος
για όλους σχεδόν τους ασθενείς, αλλά με την εισαγωγή των αντιβιοτικών η θνητότητα μειώθηκε στο 30-38%.
Παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την αλλαγή του προτύπου της νόσου είναι η εκτεταμένη χρήση των
αντιβιοτικών, ο αυξανόμενος αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση και η
αυξανόμενη κατάχρηση των ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Τα συμπτώματα είναι η ταχεία εισβολή με πυρετικά
κύματα, δύσπνοια, αρθραλγίες (40%), τα εμβολικά επεισόδια (50-60 %) και η νεφρική ανέπαρκεια (5%).
Αναλόγως με την ευαισθησία του μικροβίου που θα δείξει στο αντιβιόγραμμα, επιλέγεται η κατάλληλη αντιβιοτική
θεραπεία, όπως συνδυασμός πενικιλίνης και γενταμυκίνης, οξακιλλίνη ή βανκομυκίνη.
Συμπεράσματα Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα είναι τρεις φορές συχνότερη σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιοπάθεια.
Ακόμη και σήμερα, παρά την τεράστια πρόοδο στην διάγνωση και την θεραπεία, η Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
συνοδεύεται από μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Η πρόληψη της ενδοκαρδίτιδας είναι ζωτικής σημασίας για
τα άτομα υψηλού κινδύνου. Η εκπαίδευση των νοσηλευτών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πρόληψης και της
θεραπείας.
Λέξεις Κλειδιά: ενδοκάρδιο, μόλυνση, θεραπεία, πρόληψη.
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ΑΑ 11
Ο ΔΙΤΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Χαρπαντίδου Παρθένα1, Τσολάκογλου Ιωάννης2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, ΓΝΘ « Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, ΜΕΘ, ΓΝΘ « Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η καρδιαγγειακή νόσος είναι το κύριο αίτιο πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό αίτιο
αναπηρίας , με επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Επίσης αυξάνει το κόστος της υγειονομικής
περίθαλψης. Η πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου είναι απαραίτητη αν αναλογιστούμε τα παραπάνω στοιχεία,
και επιπλέον επειδή σχετίζεται με τον τρόπο ζωής είναι εφικτή η πραγματοποίησή της.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να ευαισθητοποιήσει τους νοσηλευτές για τη θετική
συμβολή της πρόληψης στη διαχείριση της καρδιαγγειακής νόσου και αφετέρου να επισημάνει την
αναγκαιότητα η πρόληψη να στοχεύει και το άτομο υψηλού κινδύνου αλλά και το σύνολο του πληθυσμού.
Επίσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην πρόληψη της καρδιαγγειακής
νόσου.
Μέθοδος: Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε σε ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου είναι βαρύνουσας σημασίας στην αντιμετώπιση της
καρδιαγγειακής νόσου. Οι παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης μπορούν να είναι αποτελεσματικές αν
λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά και
τις συνθήκες ζωής του συνολικού πληθυσμού.
Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας με διεπιστημονική συνεργασία, πρέπει να συνδράμουν την πολιτεία
στην ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου.

ΑΑ 12
ΠΑΡΑΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Λαλούδη Μαριάνθη1, Τσίγκα Αγοραστή2, Χατζηγεωργίου Ελισάβετ3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τμήμα Κατακοίτων ΘΧΠ «Άγιος Παντελεήμων», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΓΝ «Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η θεραπευτική γραφή είναι μια μορφή εκφραστικής θεραπείας που χρησιμοποιεί την πράξη της
γραφής και την επεξεργασία του γραπτού λόγου ως θεραπεία. Η χρήση της γραφής, μόνη της ή σε συνδυασμό
με την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Είναι προφανές ότι τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας δεν συνδέονται απαραίτητα με την παραίτηση από τη ζωή, τη μοναξιά ή τη μη
λειτουργικότητα.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να κατανοήσει και να περιγράψει την
αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής γραφής και την ψυχολογική επίδραση αυτής σε άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση δημοσιευμένων άρθρων, σχετικά με την
θεραπευτική γραφή στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: therapy writing,
psychological, aged καθώς και συνδυασμός αυτών.
Αποτελέσματα: Το γράψιμο μπορεί να πάρει υπαρξιακές διαστάσεις, να απελευθερώσει τον άνθρωπο και να
δώσει ένα νέο νόημα στην ιστορία της ζωής του. Μπορεί να ωφελήσει πολύ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
καθώς διεγείρει τα κύτταρα του εγκεφάλου τους. Επίσης, τα οφέλη της δημιουργικής δραστηριότητας στη
μετέπειτα ζωή θεωρούνται το πλαίσιο της θεωρίας των «επιτυχημένων γηρατειών». Η θεραπευτική γραφή παίζει
σημαντικό ρόλο στη ζωή των ηλικιωμένων προωθώντας την κοινωνική αλληλεπίδραση, παρέχοντας γνωστική
διέγερση και δίνοντας αίσθηση αυτο-αξίας.
Συμπεράσματα: Ο μηχανισμός της εκφραστικής γραφής, βοηθάει τις νοητικές δραστηριότητες, διατηρεί τον
εγκέφαλο σ' εγρήγορση και ενισχύει την εργαζόμενη μνήμη. Τα οφέλη από τη γραπτή έκφραση, είναι η
αποφόρτιση των ατόμων από αγχογόνες σκέψεις και η ελάττωση του στρες.
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ΑΑ 13
ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Παπαδοπούλου Βασιλική1, Στάθη Ζωή1, Σδούγκα Μαρία2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η κυστική ίνωση (ΚΙ) είναι κληρονομική αυτοσωμική υπολειπόμενη νόσος η οποία εμφανίζεται κυρίως
στη λευκή φυλή, με συχνότητα 1:2500 γεννήσεις. Χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία των εξωκρινών αδένων και
παρουσιάζει συμπτώματα από διάφορα συστήματα όπως το αναπνευστικό, το πεπτικό, τους ιδρωτοποιούς
αδένες. Η διάγνωση της νόσου είναι κλινική και εργαστηριακή και η παρακολούθησή της συνεχίζεται δια βίου.
Σκοπός: η διερεύνηση, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή Βιβλιογραφία, των νεώτερων δεδομένων σχετικά
με την πρόληψη, διάγνωση, φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και πιθανή μεταμόσχευση των ασθενών.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν οι αναφορές της τελευταίας δεκαετίας στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Medscape,
Pubmed και Google scholar με λέξεις κλειδιά κυστική ίνωση, πρόληψη, διάγνωση, φυσικοθεραπεία,
φαρμακευτική αγωγή, μεταμόσχευση.
Αποτελέσματα: Η γέννηση πάσχοντος παιδιού μπορεί να αποφευχθεί με προγεννητικό έλεγχο ή με
προεμφυτευτική γενετική διάγνωση. Η νέα δοκιμασία πνευμονικής λειτουργίας LCI (Lung Clearance Index)
μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμη πνευμονική νόσο. Η εξειδίκευση των φυσιοθεραπευτών μπορεί να γίνει μέσω
διεθνών διασυνδετικών προγραμμάτων (π.χ. Σισμανόγλειο - NHS Southampton). Αναμένονται εγκρίσεις για
αρκετά φάρμακα σε ασθενείς με ορισμένες μεταλλάξεις για τους οποίους φάνηκαν στις κλινικές δοκιμές
ενθαρρυντικά αποτελέσματα (βελτίωση FEV1, δείκτη μάζας σώματος και τεστ ιδρώτα). Η μεταμόσχευση των
ασθενών αποτελεί αποτελεί λύση επιβίωσης και όχι θεραπεία.
Συμπεράσματα: Η κυστική ίνωση είναι μία πολυσυστηματική νόσος με ιδιαίτερη επιβάρυνση των ασθενών και
δυσμενή έκβαση. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στις δυνατότητες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης,
πρώιμης εξειδικευμένης φυσιοθεραπείας και ειδικής αγωγής.

ΑΑ 14
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μαγγείρη Σταυρούλα1, Γκίνη Ιωάννα2, Κάψα Μαρία3
1.
2.
3.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα αιμοκάθαρσης, Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c), ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Ο νοσηλευτικός ρόλος κατά τη νοσηλεία του παιδιού στο νοσοκομείο είναι πολύπλευρος. Το
ενδεχόμενο του θανάτου υπάρχει ως κατάληξη ενός νοσήματος και η τοποθέτηση απέναντι σε αυτήν την
προοπτική μπορεί να ποικίλει. Ο νοσηλευτής καλείται σε μια ολιστική προσέγγιση του παιδιού που πεθαίνει και
της οικογένειάς του.
Σκοπός: η ψηλάφηση του πλαισίου στο οποίο κινείται η σχέση του νοσηλευτή με το παιδί που πεθαίνει και τι
επιδράσεις ασκούνται αμφοτερόπλευρα ώστε να προταθούν λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν.
Μέθοδος: Ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας μέσα από έγκυρες μηχανές αναζήτησης
Αποτελέσματα: Η στάση των νοσηλευτών στην κατάληξη της ζωής ενός παιδιού ποικίλει ανάλογα με το
γνωστικό και ψυχολογικό υπόβαθρό τους. Οι συνήθεις τρόποι αντίδρασης του προσωπικού είναι: α. η
απώθηση του θανάτου, σαν ένα θέμα που δεν υπάρχει, β. η αντιμετώπιση του θανάτου σαν πρόκληση στην
ιατρική επιστήμη και τεχνολογία και γ. η ταύτιση με το παιδί που πεθαίνει. Επιπλέον, ο νοσηλευτής καλείται να έχει
ανακουφιστικό, υποστηρικτικό και παρηγορητικό ρόλο στην οικογένεια και το ίδιο το παιδί.
Συμπεράσματα: Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται χρόνος σε όλους να προετοιμαστούν, να εκφράσουν σκέψεις,
συναισθήματα, φοβίες και να τα μοιραστούν. Η ενθάρρυνση της εξωτερίκευσης διαθέτοντας τον ανάλογο
χρόνο μπορεί να λειτουργήσει λυτρωτικά. Ωστόσο είναι σημαντικό, ο νοσηλευτής όταν έρχεται αντιμέτωπος με
το θάνατο ενός παιδιού να ισορροπεί τη θέση του υποστηρίζοντας ουσιαστικά το παιδί και την οικογένειά του
και κρατώντας όρια και διαφυλάσσοντας τη δική του ακεραιότητα.
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ΑΑ 15
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Ρουμπενιάν Ειρήνη1, Σλαφτσάκη Μαρία1, Πορφυρίδου Ουρανία1
1. Φοιτήτρια Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO), η παιδική παχυσαρκία είναι μια
πολυπαραγοντική διαταραχή καθώς η ανάπτυξη της καθορίζεται από πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
κληρονομικότητας και περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει επιδημικές διαστάσεις στην χώρα μας.
Σκοπός: Σκοπός αυτή της μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που ευθύνονται για την παιδική
παχυσαρκία παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα.
Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη ανασκόπησης σχετικών άρθρων της τελευταίας πενταετίας μέσω ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων όπως Pubmed, PMC και ΕΚΠΑ.
Αποτελέσματα: Ως παχυσαρκία μπορεί να οριστεί το αποτέλεσμα μιας ανισορροπίας μεταξύ ενεργειακής
πρόσληψης και ενεργειακής κατανάλωσης. Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι
πολλοί όπως οι υπέρβαροι γονείς (κληρονομικότητα, πρότυπα), η πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης υπολογιστών, η οικονομική κατάσταση της χώρας που οδηγεί στην εγκατάλειψη της μεσογειακής διατροφής, η
έλλειψη κατανάλωσης πρωινού, η υιοθέτηση καθιστικής ζωής σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά άσκησης,
τα μειωμένα ποσοστά θηλασμού καθώς και οι συνθήκες της ενδομήτριας ζωής.
Συμπεράσματα: Τα παχύσαρκα παιδιά και οι έφηβοι παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα τόσο στην παιδική,
εφηβική όσο και στην ενήλικη ζωή. Η πρόληψη είναι σημαντική και για το λόγο αυτό απαιτείται πολυεπίπεδη
συνεργασία ανάμεσα στους ειδικούς επαγγελματίες υγείας, στην οικογένεια, στο σχολείο για την εξάλειψη
παραγόντων που θεωρούνται πολύ κρίσιμοι για την δημόσια υγεία.

ΑΑ 16
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Φλίγκου Μάρθα1, Δερμανοπούλου Μαρία2
1. Μαία ΤΕ, MSc(c), Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ, Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Τρικάλων
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
Εισαγωγή: Ο όρος εγκεφαλική παράλυση χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα διαταραχών που
προκύπτουν από μια βλάβη στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του κι έχουν ως κύριο
χαρακτηριστικό τη διαταραχή της κινητικότητας. Περιλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις όπου η βλάβη στον
εγκέφαλο δεν εξελίσσεται αλλά παραμένει στάσιμη. Η βλάβη αυτή μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του τοκετού ή κατά τα πρώτα έτη της ζωής του παιδιού.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν η μείωση των πιθανοτήτων για εμφάνιση
εγκεφαλικής παράλυσης μέσω της έρευνας, της εμπειρίας και της γνώσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να προβλεφθεί, ούτε και να προληφθεί η εμφάνιση της εγκεφαλικής παράλυσης.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων σε
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed» και «Cinahl».
Αποτελέσματα: Η εγκεφαλική παράλυση δεν είναι νόσος και δε μπορεί να θεωρηθεί ιάσιμη. Ωστόσο η
θεραπευτική αντιμετώπιση (φαρμακευτική, χειρουργική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία), η
εκπαίδευση και η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας και των προσαρμοσμένων βοηθημάτων μπορεί να
βοηθήσουν τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση να ξεπεράσουν ή να μειώσουν τους περιορισμούς τους
ακολουθώντας ένα όσο το δυνατό πιο δραστήριο και ανεξάρτητο τρόπο ζωής.
Συμπεράσματα: Τα μέλη της ομάδας αποκατάστασης αποτελούν τους κρίκους μιας αλυσίδας που εξακολουθεί
να υφίσταται όσο υπάρχει συνεργασία και κοινοί στόχοι όλων ανεξαιρέτως των ειδικών επαγγελματιών υγείας.
Η αντιμετώπιση της εγκεφαλικής παράλυσης χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση και όχι αποκλειστικά αντιμετώπιση
του κινητικού προβλήματος, αλλά όλων των ελλειμμάτων που συνυπάρχουν και πολλές φορές καθορίζουν τη
σοβαρότητα της κατάστασης. Η κύρια μέριμνα της ομάδας αποκατάστασης είναι να ενημερώνει και να
καθοδηγεί τους γονείς, τονίζοντας τα θετικά στοιχεία στην εξέλιξη του παιδιού.
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ΑΑ 17
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Φλίγκου Μάρθα1, Δερμανοπούλου Μαρία2
1.
2.

Μαία ΤΕ, MSc(c), Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ, Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Τρικάλων
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων

Εισαγωγή: Με τη γυμναστική βελτιώνεται ή διατηρείται η καλή υγεία και η σωστή λειτουργία του οργανισμού.
Ιδιαίτερα σε περιόδους όπου ο οργανισμός καλείται να υπερβεί τα κανονικά όρια λειτουργίας του και να
ενεργοποιήσει τα διάφορα συστήματα υπό την πίεση ειδικών καταστάσεων, η ανάγκη της γυμναστικής γίνεται
επιτακτικότερη. Η γυμναστική κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να αρχίσει από τον πρώτο μήνα και να συνεχιστεί
μέχρι τον τοκετό.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν η έγκαιρη αναγνώριση της σημασίας της
προετοιμασίας των μυών που συμμετέχουν στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό άμεσα και έμμεσα. Ο μέσω
αναπνευστικών ασκήσεων έλεγχος των συσπάσεών τους και η εφαρμογή πίεσης και χαλάρωσης. Η ανάκτηση
της αυτοπεποίθησης και της ψυχικής δύναμης της εγκύου, μέσω της γνώσης και της σωστής προετοιμασίας
της για την ενεργό συμμετοχή της στον τοκετό. Τα οφέλη του σωστά διαμορφωμένου θεραπευτικά
προγράμματος άσκησης κατά τη διάρκεια της κύησης υπερτερούν γενικά των πιθανών κινδύνων.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων σε
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed» και «Cinahl».
Αποτελέσματα: Η συστηματική άσκηση μπορεί να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην υγεία και ευεξία της γυναίκας
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γυναίκες οι οποίες γυμνάζονται έχουν μικρότερη αύξηση του σωματικού
βάρους, γρηγορότερη μείωση των κιλών μετά την εγκυμοσύνη, μειωμένο κίνδυνο προεκλαμψίας, λιγότερες
πιθανότητες για σακχαρώδη διαβήτη ο οποίος σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, καλύτερη ψυχολογική διάθεση και
ομαλό ύπνο. Ωστόσο όμως είναι απαραίτητο η άσκηση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει η έγκριση του υπεύθυνου
γιατρού.
Συμπεράσματα: Καθίσταται ανάγκη μια έγκυος να γυμνάζεται, αφού με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του οργανισμού και θα αισθάνεται καλύτερα. Με την άσκηση
μπορεί οποιαδήποτε έγκυος γυναίκα να βιώσει την εγκυμοσύνη με τρόπο ενεργητικό και να μετατρέψει τον
τοκετό σε μια θετική εμπειρία.

ΑΑ 18
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
Φλίγκου Μάρθα
Μαία ΤΕ, MSc(c), Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ, Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Τρικάλων
Εισαγωγή: Οι αισθήσεις του εμβρύου αναπτύσσονται αρκετά νωρίς. Η μήτρα δεν είναι μόνο το περιβάλλον που
μεγαλώνει σωματικά το έμβρυο, αλλά και το περιβάλλον που διεγείρει τόσο τις αισθήσεις όσο και τα
συναισθήματά του.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν να παρουσιαστούν τα σύγχρονα δεδομένα της
επιστημονικής έρευνας και τα ευρήματα της σωματικής ψυχοθεραπείας σχετικά με την ενδομήτρια ζωή και να
συναχθούν συμπεράσματα από τους δύο χώρους πληροφόρησης.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων σε
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed» και «Cinahl».
Αποτελέσματα: Έχει αποδειχτεί ότι το ψυχολογικό χρόνιο άγχος της μητέρας που προκαλεί αυξημένη έκκριση
κατεχολαμινών οδηγεί συχνά σε αντίξοη έκβαση της εγκυμοσύνης, προκαλεί αυξημένη περιγεννητική
θνησιμότητα, επιβράδυνση στην εμβρυϊκή ανάπτυξη και αλλοίωση στη μορφολογία του πλακούντα. Ενώ
αντίθετα, η σημασία μιας καλής ποιότητας ψυχοσυγκινησιακής επικοινωνίας μεταξύ μητέρας και παιδιού στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει αποδειχτεί πολύ αποφασιστική για την εμβρυϊκή ανάπτυξη και την ανάπτυξη του
παιδιού και μετέπειτα ενηλίκου.
Συμπεράσματα: Το σημαντικό μήνυμα που προκύπτει είναι ότι τα έμβρυα στη μήτρα είναι ενεργητικοί δέκτες, σε
εγρήγορση σε ότι αφορά το εξωτερικό τους περιβάλλον. Η μήτρα αποτελεί το πρώτο σχολείο μάθησης, όπου
αναπτύσσονται οι αισθήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, τα νεογνά φτάνουν στον κόσμο έχοντας ήδη λάβει και
στείλει τα μηνύματά τους πριν ακόμα μάθουν να σχετίζονται με την καθιερωμένη και επίσημη γλώσσα. Είναι μια
ανακάλυψη που μας καθιστά πιο υπεύθυνους, και αν μη τι άλλο, πιο συνειδητοποιημένους για την ποιότητα των
συναισθημάτων, αντιλήψεων και συμπεριφορών που μεταδίδουμε στο έμβρυο.
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ΑΑ 19
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Κλαρκ Μαρίτσα1, Ρηνιώτη Παναγιώτα1, Σταύρου Παρασκευή1
1. Φοιτήτρια Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Οι εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης του πόνου κατά την κύηση και τον τοκετό αποτελούν πλέον
αναγκαιότητα για τους επαγγελματίες υγείας, ιδιαίτερα για τις μαίες. Μια από τις μεθόδους η οποία
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κατά την κύηση και τον τοκετό είναι η χρήση της μπάλας γυμναστικής ή αλλιώς
Swiss Ball.
Σκοπός: Η υπογράμμιση των πλεονεκτημάτων της εκμάθησης των εγκύων στη χρήση της μπάλας κατά την
κύηση και τον τοκετό.
Μέθοδος: Η εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση και οι πληροφορίες για την εκπόνησή της
αντλήθηκαν από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα: Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της μπάλας εντοπίζονται τόσο σε φυσικό/σωματικό επίπεδο όσο
και σε ψυχολογικό. Έχει διαπιστωθεί σε έρευνες που έγιναν τόσο στην Ασία όσο στην Ευρώπη ότι η χρήση της
μπάλας, ανακουφίζει από τις φυσιολογικές ενοχλήσεις της κύησης όπως ο πόνος στη μέση, βελτιώνει τη
διαχείριση του πόνου κατά τον τοκετό και αυξάνει το αίσθημα αυτοελέγχου, αυτό-αποτελεσματικότητας και
ευεξίας των γυναικών.
Συμπεράσματα: Καθώς η οικονομική κρίση αυξάνει επιτακτικά την ανάγκη εύρεσης φθηνών αλλά εξίσου
αποτελεσματικών εναλλακτικών της φαρμακευτικής αναλγησίας, είναι σημαντικό εξειδικευμένες μαίες να
παρέχουν αυτήν την υπηρεσία, ενώ η επίδειξη ασκήσεων στην Swiss Ball και η σωστή χρήση της κατά την κύηση
και τον τοκετό οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των μαθημάτων ψυχοσωματικής προετοιμασίας.
Τέλος, φαίνεται ότι η χρήση της μπάλας γυμναστικής ως εναλλακτική μορφή διαχείρισης του πόνου μπορεί να
ωφελήσει τόσο την έγκυο όσο και την κοινωνία ευρύτερα, σε οικονομικό αλλά και σε βιοψυχοκοινωνικό επίπεδο.

ΑΑ 20
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Παρασκευοπούλου Μαρία1, Ρέπιτς Γεώργιος2, Τουλίκα Ειρήνη1
1.
2.

Φοιτήτρια Μαιευτικής, «Αλεξάνδρειο» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Φοιτητής Μαιευτικής, «Αλεξάνδρειο» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί
περίπου το 15% των ζευγαριών αναπαρα-γωγικής ηλικίας. Αρκετές έρευνες συνηγορούν στο ότι ο τρόπος
ζωής επηρεάζει τη γονιμότητα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Εξωγενείς παράγοντες αλλά και
συνήθειες της καθημερινότητας δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα σύλληψης.
Σκοπός: H παράθεση των παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής γυναικών και ανδρών και μπορεί να
επηρεάσουν τη γονιμότητά τους. Επίσης, η αναφορά σε ενέργειες, παρεμβάσεις των επαγγελματιών υγείας και
κυρίως των μαιών που θα ενθαρρύνουν σε θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και θα προάγουν τη γονιμότητα.
Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη ανασκόπησης σχετικών άρθρων της τελευταίας πενταετίας μέσω ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων όπως Pubmed, PMC, Fertility and sterility, ΕΚΠΑ.
Αποτελέσματα: Στους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική υγεία και ευεξία,
συμπεριλαμβανομένης και της γονιμότητας, συγκαταλέγονται η ηλικία κατά την οποία ξεκινά η δημιουργία
οικογένειας, η διατροφή, οι διαταραχές βάρους, η σωματική άσκηση, το στρες καθώς και συνήθειες όπως το
κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, ο προληπτικός έλεγχος για διάφορα νοσήματα, οι συνθήκες
υγιεινής, αλλά και η επαγγελματική και περιβαλλοντική έκθεση σε εξωγενείς παράγοντες. Η εκτίμηση του σχετικού
κινδύνου κάθε παράγοντα υπολογίζεται μέσω του λόγου πιθανοτήτων και ο συντελεστής τους
πολλαπλασιάζεται κάθε φορά που συνυπάρχουν όλο και περισσότεροι παράγοντες.
Συμπεράσματα: Η κατανόηση των επιπτώσεων του τρόπου ζωής στην αναπαραγωγική υγεία, καθώς και η
άμεση προσπάθεια αλλαγής συμπεριφοράς είναι δυνατόν να καταστήσει έναν υγιή πληθυσμό ικανό να ελέγχει
και να προάγει το δικό του δυναμικό γονιμότητας. Σε αυτή τη θετική αλλαγή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά η
μαία/μαιευτής μέσω της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, του οικογενειακού προγραμματισμού, της
ψυχοσωματικής προετοιμασίας αλλά και άλλων παρεμβάσεων σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας.
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Περιλήψεις Εργασιών

ΑΑ 21
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ….ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Δερμανοπούλου Μαρία1, Παπασπύρου Μαρία2, Παρτσιοπούλου Παρασκευή3
1. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
2. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
3. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΤΕΠ, ΓΝ Ημαθίας -Υ.Μ. Νάουσας
Εισαγωγή: Η μάθηση μέσα από την θεωρία και την πρακτική δίνει τη δυνατότητα στον νοσηλευτή να έχει μια
συνεχή εκπαίδευση ώστε να είναι ενημερωμένος και πιο αποδοτικός στο έργο του. Η διασφάλιση ποιότητας
φροντίδας και η συνεχής εξειδίκευση νοσηλευτικών ρόλων είναι σταθμοί της νοσηλευτικής που χρήζουν
καθημερινά βελτιώσεις ώστε το επάγγελμα να συνεχίζει να είναι αποδεκτό από την κοινωνία.
Σκοπός: Η διερεύνηση των στάσεων/απόψεων των νοσηλευτών σχετικά με το ρόλο της μάθησης και των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και των τρόπων βελτίωσης της επικοινωνίας με τις ομάδες που
προωθούν την μάθηση.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων ανασκόπησης και ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην
αγγλική και την ελληνική γλώσσα κατά την τελευταία πενταετία, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων «Pubmed»,
«Cinahl», «Heal-Link», «Elsevier» και χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: «δια βίου εκπαίδευση», «μάθηση»,
«εκπαιδευτικά προγράμματα νοσηλευτών»
Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές ζητούν να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες, να αναπτύσσουν
νέες δεξιότητες ώστε να εξασφαλίζουν επαγγελματική αυτονομία και αυτοπεποίθηση. Η συνεχής εκπαίδευση
ωθεί τα άτομα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη συνεχή μάθηση, μια διαδικασία που θα τα βοηθήσει να
ωριμάσουν και να γίνουν σοφότεροι. Η μάθηση δεν είναι η απλή απορρόφηση πληροφοριών, γεγονότων και
θεωριών αλλά η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης και η εκπαίδευση σε τομείς όπως η κλινική νοσηλευτική,
ΚΑΡΠΑ, η διευθυντική ανάπτυξη, η πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οι τρόποι διαχείρισης άγχους, η
επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις, η συμβουλευτική καθώς και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Η
καθιέρωση του θεσμού των κλινικών εκπαιδευτών και φυσικά πάνω από όλα μεράκι για εκπαίδευση του κάθε
νοσηλευτή είναι τα συστατικά για την επίτευξη του στόχου.
Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Δηλώνουν ότι η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους και εθελοντική
μόνο για συγκεκριμένες και εξειδικευμένες περιπτώσεις. Η συνεχής νοσηλευτική εκπαίδευση είναι αναγκαία π.χ.
πρωτόκολλα, κλινικές οδηγίες, παρακολουθήσεις προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και πρακτική
διευκόλυνση, ηθική ενθάρρυνση και παρακίνηση.

ΑΑ 22
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Καραβαδέ Μαρία1, Πέντσιογλου Βασιλική2, Κάψα Μαρία3, Ευλαβής Γεώργιος4, Καραμπατάκης Θεόδωρος5,
Παντελίδου Ελένη6, Λαγκάζαλη Βασιλική7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΕΝΛ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, ΕΝΛ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD(c), ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, Γραφείο Εκπαίδευσης ΝΥ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Ειδικευόμενος Μικροβιολογίας, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc(c), Προϊσταμένη Α΄ Παθολογικού Τομέα ΝΥ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή:. Η εμφάνιση των κατακλίσεων αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα, το οποίο απασχολεί έντονα
τους επαγγελματίες υγείας και αντανακλά την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας κάθε
ιδρύματος.
Σκοπός: Η αποτύπωση της επίπτωσης των κατακλίσεων των ασθενών που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων.
Υλικό & Μέθοδος: Η προοπτική μελέτη αφορά στην καταγραφή των κατακλίσεων στις κλινικές του Νοσοκομείου
(χειρουργικός τομέας-ΜΕΘ ενηλίκων και παθολογικός τομέας) για τη χρονική περίοδο από Φεβρουάριο 2014
έως Οκτώβριο 2014. Oι προϊστάμενοι συμπληρώνουν μηνιαία ειδικό έντυπο καταγραφής κατακλίσεων του ΥΥΚΑ
για τα περιστατικά με κατακλίσεις που νοσηλεύονται στις κλινικές τους. Τα έντυπα αυτά συλλέγονται και ελέγχεται
η επίπτωση των κατακλίσεων που δημιουργήθηκαν στο νοσοκομείο μας καθώς και των εισερχομένων.
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Αποτελέσματα: Οι εισερχόμενοι ασθενείς με κατακλίσεις και οι ασθενείς που εμφάνισαν κατακλίσεις κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας τους στον παθολογικό τομέα ήταν αντίστοιχα:135 και 7, στον χειρουργικό-ΜΕΘ τομέα
ήταν αντίστοιχα:16 και 29 (από τις οποίες οι 16 ήταν στη ΜΕΘ). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με
κατάκλιση στον παθολογικό τομέα ήταν από εισαγόμενους ασθενείς, ενώ στον χειρουργικό τομέα, οι
κατακλίσεις που δημιουργήθηκαν ήταν περισσότερες. Η επίπτωση των εισαγομένων κατακλίσεων και των
δημιουργηθέντων στο νοσοκομείο μας/10000 ημέρες νοσηλείας στον παθολογικό τομέα συνολικά για το
διάστημα (2ος-10ος 2014) ήταν αντίστοιχα:18,2 και 0,9 ενώ στον χειρουργικό τομέα ήταν αντίστοιχα: 8,5 και 5,5.
Συμπεράσματα: Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού τόσο στην κατάλληλη αντιμετώπιση των
κατακλίσεων όσο και στην πρόληψή τους. Προτείνεται να γίνεται λεπτομερής καταγραφή και συστηματικός
έλεγχος των ασθενών που εμφανίζουν κατάκλιση μέσα από τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου στο σύνολο
των κλινικών και κατάλληλης κλίμακας για την αξιολόγηση των επιβαρυντικών παραγόντων ανά ασθενή για
εμφάνιση κατάκλισης.

ΑΑ 23
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΞΗΣ (BORE OUT SYNDROME)
Μόσχογλου Ζαχαρίας 1, Κάμτσιου Δημήτριος1, Σκούρα Στυλιανή2
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Το σύνδρομο της επαγγελματικής πλήξης (Boreout) αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2007 από τους
Peter Werder και Philippe Rothlin, οι οποίοι και το όρισαν ως μια δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση στην
οποία ένα άτομο αισθάνεται διάχυτη την έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δουλειά του, δυσκολία στην υλοποίηση
των εργασιακών καθηκόντων του ή της πιο απλής δραστηριότητας και πλήξη. Σύμφωνα με το Peter Werder και
Philippe Rothlin η απουσία σημαντικών στόχων, παρά την παρουσία πίεσης, είναι κύριο πρόβλημα πολλών
εργαζομένων. Το Boreout αποτελείται από τρία στοιχεία: πλήξη, έλλειψη πρόκλησης και έλλειψη ενδιαφέροντος.
Σκοπός: Η ανάδειξη του προβλήματος της επαγγελματικής πλήξης στον εργασιακό χώρο, η αναζήτηση των
αιτιών της δημιουργίας του συνδρόμου boreout, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του συνδρόμου boreout.
Μέθοδος: Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τις βάσεις δεδομένων PubMed, Medline και
Google. Επίσης, αναζητήθηκαν άρθρα σε βιβλιοθήκες νοσοκομείων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ως κριτήρια
επιλογής βιβλιογραφικών αναφορών χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: σύνδρομο επαγγελματικής πλήξης,
έλλειψη ενδιαφέροντος, εργασιακό περιβάλλον, στρατηγικές πρόληψης του boreout, κλίμακα Boredom
Proneness Scale (BPS).
Αποτελέσματα: Οι περισσότερες μελέτες εστιάζονται στο ρόλο του εργασιακού περιβάλλοντος των
επαγγελματιών υγείας ως το κυριότερο παράγοντα ανάπτυξης του συνδρόμου επαγγελματικής πλήξης. Καίρια
ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο επαγγελματίας υγείας και στα οποία έχει επικεντρωθεί η διεθνής και
ελληνική βιβλιογραφία είναι: η ανίχνευση των αιτιών που προκαλούν το boreout, η αξιολόγηση των
εργαζομένων με πιθανή πλήξη με τη χρήση Scales Measuring Boredom, πτώσεων και η ανάληψη δράσεων
μέσα από στρατηγικές πρόληψης της επαγγελματικής πλήξης.
Συμπεράσματα: Η πρώιμη αναγνώριση του συνδρόμου επαγγελματικής πλήξης συνεισφέρει στην καλύτερη
επαγγελματική συμπεριφορά και στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας υψηλής ποιότητας στους ασθενείς. Oι
επαγγελματίες υγείας χρειάζονται αλλαγή της εργασίας ή της αντίληψης για την εργασία με ανάθεση
διαφορετικών ρόλων και αρμοδιοτήτων, χρήση στόχων απόδοσης και επιβράβευση της επιτυχίας τους για να
αντιμετωπίσουν το σύνδρομο επαγγελματικής πλήξης.

ΑΑ 24
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Παλαιολόγου Χρυσούλα1 , Μπεζανίδου Μπέλα1, Κουκουρίκος Κωνσταντίνος2, Βασιλειάδου Βασιλική3
1. Νοσηλεύτρια, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
2. Καθηγητής Εφαρμογών, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΣΕΥΠ
3. Νοσηλεύτρια, Ιδιωτική Κλινική Δράμας
Εισαγωγή: Ο όρος «ικανοποίηση από την εργασία» αναφέρεται στη στάση που έχουν οι άνθρωποι για τις
θέσεις εργασίας τους και τους οργανισμούς όπου ασκούν το επάγγελμα τους και περιγράφει πόσο
ικανοποιημένο είναι ένα άτομο με την εργασία του.
Σκοπός: Ο σκοπός της ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και των
επιμέρους παραμέτρων της μεταξύ νοσηλευτών δύο περιφερειακών νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδος.

47

Περιλήψεις Εργασιών
Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως το Φεβρουάριο του 2012 σε δύο
περιφερειακά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, μετά από σχετική άδεια των επιστημονικών συμβουλίων και των
διοικήσεων των νοσοκομείων. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 287 εργαζόμενοι και των δύο νοσοκομείων.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη αυτή έλαβαν μέρος περισσότερες γυναίκες (70%) από ότι άνδρες (30%). Η
πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν έγγαμοι (72%), τεχνολογικής εκπαίδευσης (53%) και με προϋπηρεσία κατά
μέση τιμή 14 έτη.
Συμπεράσματα: Από την ερευνητική μελέτη βρέθηκε, πως μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν υπήρξαν στατιστικά
σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης και των δύο νοσοκομείων
παρουσίασαν μεγαλύτερη βαθμολογία στις παραμέτρους των επαγγελματικών ευκαιριών και της ισορροπίας
μεταξύ εργασίας και οικογένειας, ενώ οι βοηθοί-νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσίασαν
μεγαλύτερη βαθμολογία στις παραμέτρους συναδελφικότητας, αναγνώρισης και επαίνου.
Λέξεις Κλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, Νοσηλευτικό επάγγελμα

ΑΑ 25
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΛΑΘΗ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Δερμανοπούλου Μαρία1, Φλίγκου Μάρθα2
1. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
2. Μαία ΤΕ MSC(c), Νοσηλεύτρια ΔΕ, Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Τρικάλων
Εισαγωγή: Τα λάθη στην κλινική πράξη αποτελούν συχνό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στους χώρους
παροχής φροντίδας υγείας και έχουν άμεση επίπτωση στο θεραπευτικό αποτέλεσμα αλλά και στην ασφάλεια
του ασθενή. Ως λάθος ορίζεται κάθε ενέργεια που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του ασθενή ή κάθε
απόκλιση από τους κανόνες και τις καθιερωμένες πρακτικές.
Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο διαχείρισης των λαθών, να αναλύσει τις
κατηγορίες και να προτείνει προτάσεις για την πρόληψη αλλά και την αποφυγή τους.
Μέθοδος: διενεργήθηκε η αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmend, Cinahl, Iatrotek.
Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: λάθη, νοσηλευτές, κλινικός κίνδυνος.
Αποτελέσματα: Τα λάθη στην υγεία αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα με ατομικές, ηθικές, νομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. Υπάρχουν λάθη υψηλής σημασίας που απειλούν την ζωή του ασθενούς και χρειάζονται
άμεση αντιμετώπιση, λάθη μέσης σημασίας που δεν απειλούν την ζωή του αλλά μπορεί να προκαλέσουν
ανθυγιεινές και καταστρεπτικές σωματικές/ψυχολογικές αλλαγές και τέλος λάθη χαμηλής σημασίας που
μπορούν να διορθωθούν χωρίς να επηρεάσουν την πλήρη αποκατάσταση του ασθενούς. Παράγοντες που
σχετίζονται με την εμφάνιση των λαθών είναι η υποστελέχωση των τμημάτων σε νοσηλευτικό προσωπικό, η
πίεση χρόνου, το επίπεδο εκπαίδευσης, η επαγγελματική εξουθένωση, ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας, η
βαρύτητα των ασθενών, το κυκλικό ωράριο και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα φροντίδας.
Συμπεράσματα: Η διαχείριση του κλινικού κινδύνου θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ενδυνάμωση του
προσωπικού, στην βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, στην ανάπτυξη και καθιέρωση κατευθυντήριων
γραμμών και προτυποποιημένων τεχνικών εφαρμογής της νοσηλείας κα τέλος στην εκπαίδευση του
προσωπικού βασισμένη σε απλά εργαλεία κατάλληλα για την ανάλυση ανεπιθύμητων γεγονότων. Σε ατομικό
επίπεδο η πρόληψη εξαρτάται από την ικανότητα του προσωπικού να αναγνωρίζει και να αναλύει τα λάθη και
τα ανεπιθύμητα γεγονότα και να μαθαίνει από αυτά.

ΑΑ 26
ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δερμανοπούλου Μαρία1, Φλίγκου Μάρθα2, Παπασπύρου Μαρία3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
2. Μαία ΤΕ, MSc(c), Νοσηλεύτρια ΔΕ, Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Τρικάλων
3. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
Εισαγωγή: Ηθική παρενόχληση είναι η συστηματική και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά παρενόχλησης,
υποτίμησης και ταπείνωσης από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων εναντίον συναδέλφου, συχνότερα υφιστάμενου
και σπανιότερα ανωτέρου στην κυριαρχία. Ο τομέας της υγείας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και εκτεθειμένος στην
ηθική παρενόχληση.
Σκοπός: η καταγραφή, η ανάλυση της παρενόχλησης καθώς και οι επιπτώσεις της στους εργαζόμενους και οι
προτάσεις για αποφυγή της.
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2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι ηλεκτρονική αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε βάσεις
δεδομένων, αναζήτηση που αφορούσε ανασκοπικά άρθρα και μελέτες σχετικές με την ηθική παρενόχληση. Οι
λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: παρενόχληση, χώρος εργασίας, νοσηλευτές
Αποτελέσματα: Η ηθική παρενόχληση προκαλεί καταστροφικά αποτελέσματα στην ψυχική και σωματική υγεία
των εργαζομένων και κατ΄επέκταση των οικογένειών τους. Οι αρνητικές συνέπειες δεν αφορούν μόνο το άτομο
το οποίο δέχεται την επίθεση αλλά μπορούν να επεκταθούν και στον οικογενειακό του περίγυρο και φυσικά να
έχουν επιπτώσεις και στην εργασία του. Το συνεχές άγχος με το οποίο υποχρεώνεται να ζει το θύμα, από την
αγωνιώδη αναμονή της επόμενης επίθεσης του θύτη και των «υποτακτικών» του, θα το οδηγήσει σε αδυναμία
συγκέντρωσης, μείωση του κινήτρου για την εργασία με αποτέλεσμα και τη μείωση της απόδοσής του. Αυτή η
πιεστική κατάσταση επίσης θα οδηγήσει σε κατάθλιψη, αγχωτικές κρίσεις, κρίσεις πανικού, εμφάνιση
ψυχοσωματικών διαταραχών ή επιδείνωση ακόμα και σωματικών παθήσεων, συχνή ή μακροχρόνια απουσία
από την εργασία λόγω αισθήματος ανικανότητας γι’ αυτή ή ασθένειας, διαταραχές στον ύπνο, αλλαγή
συμπεριφοράς με επιθετικά στοιχεία, αίσθημα κόπωσης, ανορεξία ή βουλιμία και τέλος ανάπτυξη εξαρτήσεων
από ψυχοτρόπα φάρμακα ή αλκοόλ με στόχο την επίτευξη ψυχικής ηρεμίας.
Συμπεράσματα: Σε συναδελφικό επίπεδο είναι σημαντική η απόκτηση φίλων από το θύμα ώστε οι συνάδελφοι να
λειτουργήσουν προστατευτικά προς το θύμα. Σε διοικητικό επίπεδο οι ανώτεροι θα πρέπει να αναζητήσουν την
αλήθεια .Κυρίως όμως θα πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε τέτοιου είδους φαινόμενα
και συμπεριφορές, ώστε με την καταδίκη τους να λειτουργήσουν κατασταλτικά στην ανάπτυξη και εξάπλωσή
τους. Η ανοχή καταστάσεων που μπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την ψυχική υγεία ενός συναδέλφου
εμπεριέχει στοιχεία ενοχής.

ΑΑ 27
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ: ΜΙΑ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ
Δερμανοπούλου Μαρία1, Παπασπύρου Μαρία2, Παρτσιοπούλου Παρασκευή3
1. Νοσηλεύτρια, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
2. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων
3. Νοσηλεύτρια, MSc(c), ΤΕΠ, ΓΝ Ημαθίας –ΥΜ Νάουσας
Εισαγωγή: Οι αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας των νοσηλευτών μπορούν να οδηγήσουν σε μια βλαβερή
διεργασία για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Ως εργασιακό άγχος ορίζεται το άγχος που παρουσιάζεται
σε εργαζομένους όταν οι απαιτήσεις της εργασίας ξεπερνούν την ικανότητα αντιμετώπισης ή ελέγχου της
κατάστασης. Χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα διέγερσης και εξάντλησης και συχνά από αίσθημα
ανικανότητας. Μπορεί να συμβάλει στη δημιουργικότητα και την εξέλιξη αλλά και στην επίταση των εντάσεων,
στην έλλειψη ικανοποίησης και στην κακή απόδοση.
Σκοπός: η καταγραφή και ανάλυση του εργασιακού άγχους στους νοσηλευτές. Επίσης αναφέρονται οι
επιπτώσεις, τα πλαίσια που το ευνοούν και οι προτάσεις για αποφυγή του.
Μέθοδος: πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων Pubmed και Cinahl,
αναζήτηση που αφορούσε ανασκοπικά άρθρα και μελέτες σχετικές με το εργασιακό άγχος που ήταν και το
κριτήριο ένταξης των άρθρων. Δεν τέθηκαν χρονικοί περιορισμοί.
Αποτελέσματα: Το επάγγελμα των νοσηλευτών κατατάσσεται ανάμεσα στα πρώτα επαγγέλματα με το
περισσότερο άγχος. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας, ένας
στους τρεις νοσηλευτές δηλώνει ότι υποφέρει από άγχος το οποίο οφείλεται στην εργασία του. Οι απαιτήσεις για
ποιοτική και ποσοτική ταυτόχρονα προσφορά εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι
παράγοντες που δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών. Συμπτώματα όπως έντονες
κεφαλαλγίες, έλκος, διαρκές αίσθημα κόπωσης, δυσκολία συγκέντρωσης, οξυθυμία, υπερένταση, απάθεια,
επιρρέπεια σε εργατικά ατυχήματα εμφανίζονται σε μακροχρόνια έκθεση εργασιακού άγχους. Το εργασιακό
άγχος αλλάζει τον τρόπο που ο νοσηλευτής νιώθει, συμπεριφέρεται και αποδίδει στην εργασία του.
Συμπεράσματα: Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε προσωπικό επίπεδο (έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων και
στρατηγικών αντιμετώπισης, επάρκεια ανάπαυσης, αλλαγή εργασιακού χώρου) αλλά και σε
οργανωτικό/διοικητικό επίπεδο (αποσαφήνιση ρόλων και καθηκόντων, δυνατότητα διαλλειμάτων και επίλυση
προβλημάτων που προκύπτουν από την εργασία και μεταξύ συναδέλφων). Η εκπαίδευση όλων στην
κατανόηση των στρεσογόνων παραγόντων και στην αντιμετώπιση του άγχους βοηθά στην αποφυγή μη
αναστρέψιμων καταστάσεων.
Λέξεις-κλειδιά: άγχος, νοσηλευτικό προσωπικό, φόρτος εργασίας, κόπωση, stress
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ΑΑ 28
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Γεράκη Χρυσούλα1, Καμάρη Στεργιανή2, Τσόγκα Γιαννούλα2
1. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Οι σχέσεις του ασθενούς με το νοσηλευτικό προσωπικό είναι ένα διαχρονικό και πάντα επίκαιρο
ζήτημα. Οι ανάγκες του Έλληνα ασθενή έχουν αλλάξει, έχουν αυξηθεί και διαφοροποιηθεί σε σύγκριση με τις
ανάγκες του παρελθόντος. Ο σύγχρονος Έλληνας πολίτης έχει δικαιώματα που ενισχύθηκαν μετά τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ. Στις μέρες μας είναι γνώστο πως ο τομέας της υγείας διέρχεται μια βαθιά ηθική, κοινωνική,
επιστημονική και οικονομική κρίση.
Σκοπός: H παρούσα εργασία έχει σκοπό να προσεγγίσει τις σχέσεις μεταξύ του νοσηλευτικού προσωπικού με
τον ασθενή, να προσπαθήσει να ‘ενδοσκοπήσει’ τα κύρια αίτια που διαταράσσουν τις σχέσεις αυτές και να
προτείνει, σε γενικές γραμμές, λύσεις και μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να τις βελτιώσουν.
Μέθοδος: Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν, αναζητήθηκαν σε βιβλιοθήκες Νοσοκομείων –Ιατρικής Σχολής- και
από τις βάσεις δεδομένων Google.
Αποτελέσματα: Η σχέση ανάμεσα στον ασθενή και το οικογενειακό του περιββάλον με το προσωπικό Υγείας
βρίσκεται πάντα σε μία εύθραστη και λεπτή ισορροπία. Η σχέση αυτή απαιτεί και από τα δύο μέρη κατάλληλη
συμπεριφορά και πρέπει να χαρακτηρίζεται από διάθεση αμφίδρομης αλλά και ουσιαστικής συνεργασίας. Θα
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποκειμενικότητα του αρρώστου. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να έχει
βασικές γνώσεις προσέγγισης και συμπεριφοράς του ασθενούς. Οφείλει να είναι υπόδειγμα ανεπίλητου ατόμου
και να επιδυκνύει σε όλους ίση μέριμνα, αξιοπρεπή συμπεριφορά και απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά
τους.
Συμπεράσματα: Από τη στιγμή που ο Έλληνας ασθενής αποκτήσει την πρέπουσα εκτίμηση και εμπιστοσύνη
απέναντι στο σύστημα υγείας και τους φορείς του, κι ο νοσηλευτής εργάζεται σε ένα σύστημα υγείας με όσο το
δυνατόν λιγότερα προβλήματα, αυτό θα έχει σαν συνέπεια οι σχέσεις τους να βρίσκονται στο επιθυμητό
επίπεδο.

ΑΑ 29
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ
Γούλα Ιωάννα1, Χιώτη Μαρία2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, ΓΝ Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ουρολογική Κλινική, ΓΝ Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η ουρολοίμωξη μαζί με την πνευμονία αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία λοίμωξης σχετιζόμενης
με παροχή υπηρεσιών υγείας, όταν δε εξαιρεθούν οι μολύνσεις χειρουργικών τραυμάτων τότε καταλαμβάνουν
την πρώτη θέση. Στη ΜΕΘ, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών φέρει καθετήρα κύστεως οι
ουρολοιμώξεις εμπίπτουν στην κατηγορία των CAUTIs (Catheter Associated Urinary Tract Infections)
Σκοπός: ο προσδιορισμός της συχνότητας των CAUTIs στη ΜΕΘ, των μικροοργανισμών που συνήθως
εμπλέκονται, της επίδρασής τους στην γενικότερη πρόγνωση του ασθενούς, των μέτρων πρόληψης και
αντιμετώπισής τους και του ρόλου του νοσηλευτή στη συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα
Μέθοδος: Διεξοδική ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Έρευνα MEDLINE με βάση σχετικούς MeSH όρους όπως
urinary tract infection, critical care και indwelling catheter. Αναγνώριση και επιλογή των πλέον ευμεγέθων ,
σχετικών και συχνότερα παρατιθέμενων μελετών. Λεπτομερής συλλογή επιμέρους σχολίων και συνδυασμός
τους σε μία άτυπη (μη στατιστικού τύπου) «μετα-ανάλυση».
Αποτελέσματα: Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τα παρατιθέμενα ερωτήματα.
Συμπεράσματα: Οι CAUTIs στη ΜΕΘ είναι συχνή επιπλοκή. Προκαλούνται από πληθώρα μικροοργανισμών με
αυξημένη συχνότητα πολυανθεκτικών στελεχών και ευθύνονται για αύξηση νοσηρότητας, χρόνου παραμονής
και κόστους νοσηλείας στη Μονάδα Υγείας. Αν και φαινομενικά σχετίζονται με αυξημένη «ολική» θνησιμότητα,
δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη συσχέτιση ανάμεσα σε CAUTIs και θνησιμότητα με την έννοια της ανεξάρτητης
προγνωστικής μεταβλητής. Οι CAUTIs στη ΜΕΘ επιδεικνύουν ιδιαιτερότητες ανάλογα με το κράτος αλλά και την
περιοχή που εδράζεται η Μονάδα Παροχής Υγείας και αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για το νοσηλευτή όσον
αφορά την πρόληψη αλλά και τη διαχείρισή τους.
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ΑΑ 30
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
Αντωνίου Αθανάσιος1, Χοχλιούρου Ελπίς2, Σδούγκα Μαρία3
1. Βοηθός Νοσηλευτής ΔΕ, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Παιδίατρος, Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Β΄, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
3. Αναισθησιολόγος, Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η καθημερινή φροντίδα των βρεφών και παιδιών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής
θεραπείας Παίδων είναι υψίστης σημασίας, μιας και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σωστής αντιμετώπισης
παιδιών, της δυνατότητας περιορισμού ανάπτυξης και μετάδοσης λοιμώξεων και της βοήθειας περιορισμού
υπαρχόντων νοσημάτων αλλά και ίασης αυτών .
Σκοπός: Η περιγραφή της καθημερινής καθαριότητας των παιδιών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Παίδων και η
σύγκριση αυτής με τα νεότερα δεδομένα και τα πρωτόκολλα περιποίησης σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Παίδων. Η καθημερινή περιποίηση πραγματοποιείται με χρήση τροχήλατου, λεκάνης με νερό, σαπούνι,
σαμπουάν, σφουγγαράκι μιας χρήσης – γάζες, πετσέτες – γάζες, μπατονέτες, χτένα, αδιάβροχο, ιματισμός
κρεβατιού, σάκος για τα άπλυτα, λαδάκι-γαλάκτωμα εντριβής, υλικό περιποίησης κατακλίσεων, ποδιά
αδιάβροχη, γάντια μιας χρήσεως, μάσκα προσώπου.
Μέθοδος: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε μέσω google και pubmed με λέξεις κλειδιά: περιποίηση παιδιών
σε ΜΕΘ, μπάνιο σε μονάδες, χλωρεξιδίνη σε Μονάδες από το 2009 και μετά.
Αποτελέσματα: Προκύπτει ότι η καθαριότητα στη Μονάδα Παίδων ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα περιποίησης
και καθαρισμού. Οι νέες τάσεις με τη χρησιμοποίηση χλωρεξιδίνης ήδη είναι υπό πράξη με θετικά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Η καθημερινή φροντίδα των παιδιών είναι απαραίτητη για την αποφυγή λοιμώξεων. Ο ρόλος
του Εξειδικευμένου Νοσηλευτικού Προσωπικού κρίνεται αναντικατάστατος, μιας και με τη δική του συμβολή
πραγματοποιείται αυτό το σπουδαίο λειτούργημα. Η συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
συμβάλλει στα χαμηλά ποσοστά εμφάνισης συμβαμάτων σε παιδιά νοσηλευόμενα σε ΜΕΘ.

ΑΑ 31
ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Τσιτλακίδου Παρθένα1, Χοχλιούρου Ελπίς2, Σδούγκα Μαρία3
1. Βοηθός Νοσηλευτής ΔΕ, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Παιδίατρος, Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Β΄, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
3. Αναισθησιολόγος, Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Κατάκλιση χαρακτηρίζεται η κυτταρική νέκρωση μιας περιοχής του σώματος που προκαλείται από
διακοπή της μικροκυκλοφορίας στους ιστούς, λόγω πίεσης του δέρματος. Συμβαίνει σε κατακεκλιμένους
ασθενείς που παραμένουν στην ίδια θέση για μακρύ χρονικό διάστημα.
Σκοπός: Η περιγραφή της καθημερινής περιποίησης των κατακλίσεων σε παιδιά που νοσηλεύονται στη Μονάδα
Παίδων και η σύγκριση με τα νεότερα δεδομένα-πρωτόκολλα αντιμετώπισης κατακλίσεων.
Μέθοδος: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε μέσω pub med, google μελετητής με λέξεις κλειδιά: κατακλίσειςαντιμετώπιση, έλκη κατάκλισης πρόληψη, παράγοντες κινδύνου και πρωτόκολλα ΕPUAP και NPUAP από το 2009
και μετά.
Αποτελέσματα: Από τα βιβλιογραφικά δεδομένα προκύπτει ότι η περιποίηση κατακλίσεων στη Μονάδα Παίδων
ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα περιποίησης και τις στρατηγικές πρόληψης των κατακλίσεων σύμφωνα με την
European Pressure Ulcers Advisory Panel (EPUAP) και την National Pressure Ulcers Advisory Panel (NPUAP).
Συμπεράσματα: Οι κατακλίσεις αποτελούν ένα μείζον κλινικό πρόβλημα και η εμφάνισή τους αντανακλά την
ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Η πρόληψη των κατακλίσεων αποτελεί τη μέθοδο εκλογής, ενώ η
επιτυχία της εξαρτάται από την έγκαιρη αναγνώριση ασθενών υψηλού κινδύνου από τη μεριά των νοσηλευτών
και την άμεση ενημέρωση των ιατρών, με αποτέλεσμα τα χαμηλά ποσοστά εμφάνισης κατακλίσεων στη
Μονάδα Παίδων.
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Περιλήψεις Εργασιών

ΑΑ 32
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ
Ταξίδου Σεβαστή1, Χοχλιούρου Ελπίς2, Σδούγκα Μαρία3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
2. Παιδίατρος-Νεογνολόγος,Επιμελήτρια Β΄, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
3. Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση στα παιδιά είναι υψίστης σημασίας. Παρόλο που τα μέσα και οι γνώσεις για την
ανακούφιση του πόνου υπάρχουν, συχνά δεν αναγνωρίζεται, αγνοείται ή γίνεται ακόμη και αντικείμενο
άρνησης. Η περιγραφή της καθημερινής αντιμετώπισης των παιδιών που νοσηλεύονται στη Μονάδα Παίδων
στηρίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Σκοπός: Ο γενικός στόχος των οδηγιών αυτων ειναι η παροχη συστασεων βασισμενων σε ενδειξεις, σχετικα με
την αντιμετωπιση του πονου, τη χρηση οπιοειδων αναλγητικων, μη οπιοειδων αναλγητικων, καθως και
συμπληρωματικων φαρμακων σε μη διασωληνωμένα παιδιά ή μετά τον απογαλακτισμό τους από μηχανικό
αερισμό.
Μέθοδος: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε μέσω pubmed και google, χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά:
αναλγησία, πόνος, κατευθυντήριες οδηγίες. Τα κύρια δεδομένα στηρίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2012 για την αντιμετώπιση του πόνου στα παιδιά.
Αποτελέσματα: Συνισταται η χορηγηση αναλγητικης αγωγης σε δυο σταδια, αναλογα με το επιπεδο
σοβαροτητας του πονου. Σε παιδια με ηπιο πονο, η παρακεταμολη και η ιβουπροφαινη θα πρεπει να
θεωρουνται ως πρωτες επιλογες, ενω σε μετριο η σοβαρο πονο, θα πρεπει να εξεταστει η χορηγηση ενος
οπιοειδους αναλγητικου. Η μορφινη αποτελει το φαρμακο εκλογης για το δευτερο σταδιο. Οι αρνητικες στασεις
και η ανεπαρκής γνωση για τον πονο αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες, ενώ η καλή ψυχολογική
κατάσταση των παιδιών θα βοηθήσει σημαντικά.
Συμπεράσματα: Η χρηση των αναλγητικων φαρμακων βασιζεται στη χρηση μιας στρατηγικης δυο σταδιων, τη
χορηγηση αναλγητικων σε τακτα διαστηματα και της προσαρμογης κατά περίπτωση. Η καλή ψυχολογία των
μικρών ασθενών συντελεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση.

ΑΑ 33
ΗΘΙΚΗ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αποστολίδου Ελισάβετ1, Καφετζοπούλου Άρτεμις1, Λαλάκη Άννα1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, ΓΝ «Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η φροντίδα των βαρέων πασχόντων στις ΜΕΘ προϋποθέτει ότι ορισμένοι ασθενείς θα πεθάνουν
παρόλη την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Υπάρχει μία ολόκληρη σειρά ηθικών και δεοντολογικών
προβληματισμών γύρω από τους ασθενείς που δε φαίνεται να έχουν περιθώρια ουσιαστικής ανάνηψης. Ο
περιορισμός της υποστήριξης της ζωής, είτε με παρακράτηση, είτε με αναστολή υποστήριξης είναι ηθικά
αποδεκτή και κοινή πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σκοπός: η διερεύνηση των θεμάτων ηθικής τέλους της ζωής, αλλά και των διαμαχών που έρχονται στην
επιφάνεια όταν ο επικείμενος θάνατος είναι προβλεπόμενη κατάσταση, που έχει συζητηθεί μεταξύ της ομάδας
θεραπείας και της οικογένειας του ασθενή.
Μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η διαθέσιμη ηλεκτρονική, διεθνής και Ελληνική βιβλιογραφία σε έγκυρες βάσεις
δεδομένων.
Αποτελέσματα: H μελέτη που έγινε έδειξε ότι περιορισμός της θεραπείας και η ανακουφιστική θεραπεία σε βαριά
πάσχοντες ασθενείς που δεν φαίνεται να έχουν περιθώρια ανάνηψης, είναι ηθικά αποδεκτή και κοινή πρακτική
σε παγκόσμιο επίπεδο. Προβληματισμός και δημιουργία ηθικών διλημμάτων για την απόφαση τέλους ζωής
αποτελεί σημαντικό θέμα συζητήσεων με πολλές επεκτάσεις.
Συμπεράσματα: Ανάλογα με τον ασθενή και τις εκάστοτε συνθήκες, ο γιατρός δεν είναι υπηρέτης του θανάτου,
αλλά της ζωής, την αξιοπρέπεια της οποίας υπερασπίζεται, διασφαλίζοντας ειρηνικά το τέλος. Η απόσυρση της
υποστήριξης της ζωής και αγωγής στην ΜΕΘ δεν πρέπει να συγχέεται με την ευθανασία. Ο γιατρός αποσκοπεί
στην ανακούφιση του ασθενούς και της ψυχοσωματικής ταλαιπωρίας (του ίδιου και των συγγενών του) που
επισωρεύουν οι ανώφελες θεραπείες.
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ΑΑ 34
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΡΕΨΗΣ
Τάκου Χριστίνα
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ακτινοθεραπευτικό Εργαστήριο, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Οι ψυχοσωματικές διαταραχές που βιώνουν οι ογκολογικοί ασθενείς υποβαθμίζουν την ποιότητα
ζωής τους. Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι η ψυχολογική υποστήριξη και η αποτελεσματική επικοινωνία με
την διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα στην εκάστοτε μονάδα υγείας βελτιώνουν την κατάσταση θρέψης.
Αναπόσπαστο μέρος αυτής της ομάδας αποτελεί ο Νοσηλευτής.
Σκοπός: Η εκπαίδευση του ασθενή και του οικείου υποστηρικτικού περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής
επικοινωνίας με τη θεραπευτική ομάδα ,ώστε να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι εξατομικευμένες θεραπευτικές
παρεμβάσεις.
Μέθοδος: διενεργήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν
είναι: «καρκίνος», «καχεξία», «φροντίδα», «νοσηλευτής», «κατευθυντήριες οδηγίες»
Αποτελέσματα: Τα συναισθήματα που απορρέουν από το βίωμα της ασθένειας όπως: η θλίψη, ο φόβος, η
αγωνία οδηγούν στην κατάθλιψη, η οποία επηρρεάζει την όρεξη και την κατάσταση θρέψης καθιστώντας τη
σχέση αυτή αμφίδρομη.Αναγνωρίζοντας την ψυχολογική δυσφορία και εκτιμώντας το κοινωνικοικονομικό
περιβάλλον αποφασίζονται στοχευμένες παρεμβάσεις. Η ίδια η νόσος αποτελεί μια υπερκαταβολική κατάσταση.
Ανάλογα με το σημείο εντοπισμού της μπορεί να προκαλέσει αποφρακτικά φαινόμενα του πεπτικού σωλήνα ή
διαταραχή θρέψης όταν αφορά το ανώτερο πεπτικό σύστημα. Σπανιότερα εμφανίζουν απώλεια βάρους
ασθενείς με καρκίνο προστάτη ή γυναικολογικές κακοήθειες. Οι παρενέργειες απο τις θεραπείες εκλογής όπως η
χημειοθεραπεία,επηρρεάζουν την όρεξη και την πρόσληψη τροφής. Επιφέρουν κόπωση και αλλαγή της εικόνας
του σώματος. Η τοξικότητα απο την εφαρμογή της ακτινοθεραπείας μπορεί να προκαλέσει βλεννογονίτιδα στην
στοματική κοιλότητα, στον οισοφάγο ή στο έντερο. Εκδηλώνονται έτσι συμπτώματα άλγους, δυσφαγίας,
διαρροικές κενώσεις, δυσαπορρόφηση, με αποτέλεσμα την απώλεια βάρους και υποθρεψίας. Η αντιμετώπιση
συνίσταται αρχικά στα μέτρα πρόληψης των παρενεργειών και εφόσον διαγνωσθεί η καχεξία, στην
υποκατάσταση υγρών υλεκτρολυτών και την ενεργειακή αποκατάσταση.
Συμπεράσματα: Η κατάσταση θρέψης σχετίζεται με την πορεία της νόσου και την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας γι αυτό και είναι αναγκαίο οι κατευθυντήριες οδηγίες προς τους ασθενείς να είναι εξατομικευμένες και
να επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότητα τους.

ΑΑ 35
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Μητσάκης Ιωάννης1, Ευαγγελίδου Στυλιανή2, Παπαδοπούλου Νικολέττα2
1. Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Καθηγητής, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Επανωμής, Ευόσμου και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
2. Σπουδάστρια, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Σίνδου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η αναπτυσσόμενη ειδίκευση της νοσηλευτικής, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξειδικευμένη
θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου.
Σκοπός: Μελέτη της νοσηλευτικής σε σχέση με τον καρκίνο του στομάχου.
Μέθοδος: Το υλικό προέρχεται από αναζήτηση, στο διαδίκτυο, διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσω μηχανών
αναζήτησης (PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx, OmniMedicalSearch) και χρήσης λέξεων κλειδιών
(Nursing of patients with stomach cancer, Nursing care of patients with stomach cancer, The role of nursing in
stomach cancer patients). Η ανασκόπηση έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του UK National Health
Service Centre for Reviews and Dissemination.
Αποτελέσματα: 116 άρθρα (1970-2014), 13 σχετικά με την μελέτη. Προέλευση άρθρων από: Ιαπωνία (12), Κορέα
(1). 6 με την ιδιαίτερη φροντίδα και υποστήριξη των νοσηλευτριών/των στις ασθενείς με καρκίνο του στομάχου,
3 με την προσφορά των νοσηλευτριών/των στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών με καρκίνο του
στομάχου, 3 με την ένταξη σε αντικαρκινικά νοσοκομεία εξειδικευμένων νοσηλευτριών/των στον καρκίνο του
στομάχου, 1 με την προσφορά των νοσηλευτριών/των.
Συμπεράσματα: Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας δεικνύει πως ο ρόλος των νοσηλευτριών/τών στην
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του στομάχου είναι σημαντικότατος. Το εξειδικευμένο
νοσηλευτικό προσωπικό, στον καρκίνο του στομάχου, συμβάλει σημαντικώς και επιτυχώς στην αντιμετώπιση
των ασθενών και κάθε ιατρική μονάδα που ειδικεύεται στον καρκίνο του στομάχου πρέπει να επανδρώνεται με το
συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
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ΑΑ 36
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Μητσάκης Ιωάννης1, Νερούτσου Ελένη2, Τσιτλακίδου Σοφία2
1. Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Καθηγητής, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Επανωμής, Ευόσμου και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
2. Σπουδάστρια, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Επανωμής Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η αναπτυσσόμενη ειδίκευση της νοσηλευτικής, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξειδικευμένη
θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του εντέρου.
Σκοπός: Μελέτη της νοσηλευτικής σε σχέση με τον καρκίνο του εντέρου.
Μέθοδος: Το υλικό προέρχεται από αναζήτηση, στο διαδίκτυο, διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσω μηχανών
αναζήτησης (PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx, OmniMedicalSearch) και χρήσης λέξεων κλειδιών
(Nursing of patients with intestine cancer, Nursing care of patients with intestine cancer, The role of nursing in
intestine cancer patients, Nursing of patients with colorectal cancer, Nursing care of patients with colorectal
cancer, The role of nursing in colorectal cancer patients). Η ανασκόπηση έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες του UK National Health Service Centre for Reviews and Dissemination.
Αποτελέσματα: 625 άρθρα (1954-2014), 18 σχετικά με την μελέτη. Προέλευση άρθρων από: Η.Π.Α (5), Ιαπωνία
(4), Η.Β. (7), Τουρκία (2). 1 με προγράμματα νοσηλευτικής φροντίδος, 2 με τον ρόλο των νοσηλευτριών/των, 6
με την ιδιαίτερη φροντίδα και υποστήριξη των νοσηλευτριών/των στις ασθενείς με καρκίνο του εντέρου, 4 με την
προσφορά των νοσηλευτριών/των στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών με καρκίνο του εντέρου, 3 με
την ένταξη σε αντικαρκινικά νοσοκομεία εξειδικευμένων νοσηλευτριών/των στον καρκίνο του εντέρου, 1 με την
προσφορά των νοσηλευτριών/των, 1 με τις προσωπικές εμπειρίες νοσηλευτριών/των κατά την φροντίδα
ασθενών με καρκίνο εντέρου.
Συμπεράσματα: Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας δεικνύει πως ο ρόλος των νοσηλευτριών/τών στην
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του εντέρου είναι σημαντικότατος. Το εξειδικευμένο
νοσηλευτικό προσωπικό, στον καρκίνο του εντέρου, συμβάλει σημαντικώς και επιτυχώς στην αντιμετώπιση των
ασθενών και κάθε ιατρική μονάδα που ειδικεύεται στον καρκίνο του εντέρου πρέπει να επανδρώνεται με το
συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

ΑΑ 37
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Μητσάκης Ιωάννης1, Δεβελόγλου Σωτηρία 2
1. Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Καθηγητής, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Επανωμής, Ευόσμου και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
2. Σπουδάστρια, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Επανωμής Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η αναπτυσσόμενη ειδίκευση της νοσηλευτικής, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξειδικευμένη
θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.
Σκοπός: Μελέτη της νοσηλευτικής σε σχέση με τον καρκίνο του δέρματος.
Μέθοδος: Το υλικό προέρχεται από αναζήτηση, στο διαδίκτυο, διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσω μηχανών
αναζήτησης (PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx, OmniMedicalSearch) και χρήσης λέξεων κλειδιών
(Nursing of patients with skin cancer, Nursing care of patients with skin cancer, Nursing in skin cancer patients,
Nursing care in skin cancer patients, Skin cancer nurses, Skin cancer nursing, Skin cancer nursing care, The role
of nursing in skin cancer patients). Η ανασκόπηση έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του UK National
Health Service Centre for Reviews and Dissemination.
Αποτελέσματα: 1006 άρθρα (1963-2014), 27 σχετικά με την μελέτη. Προέλευση άρθρων από: Η.Π.Α (11), Ιαπωνία
(6), Η.Β. (4), Τουρκία (2), Καναδά (1), Βραζιλία (1), Αυστραλία (1), Νέα Ζηλανδία (1). 2 εργασίες αναφέρθηκαν
στην πληρέστερη διδαχή για καλύτερες γνώσεις σπουδαστριών/στών Νοσηλευτικής, στον καρκίνο του
δέρματος και την νοσηλευτική αντιμετώπιση. 4 τόνισαν την ανεξειδίκευτη γνώση των νοσηλευτριών/των και 7
αναφέρθηκαν σε εξειδικευμένα θέματα καρκίνου δέρματος και νοσηλευτικής φροντίδας, που πρέπει να
γνωρίζουν. 1 τόνισε την ψυχολογική φόρτιση και 5 τα εξειδικευμένα καθήκοντα των νοσηλευτριών/των, που
φροντίζουν ασθενείς με καρκίνο του δέρματος. 3 τόνισαν την σημαντική συνεισφορά και 2 τον αυξημένο ρόλο
των εξειδικευμένων νοσηλευτριών/των, στην αντιμετώπιση του δερματικού καρκίνου. 1 συμπέραναι πως η
νυκτερινής βάρδιας εργασία μείωσε τον δερματικό καρκίνο. 1 τόνισε το παράδειγμα της διατροφικής
συμπεριφοράς που δύνανται να δώσουν οι νοσηλεύτριες/τές στους καρκινοπαθείς δέρματος. 1 Τουρκική
εργασία, τόνισε τις ανεπαρκείς γνώσεις και τον λανθασμένο τρόπο ζωής ως προς την πρόληψη του δερματικού
καρκίνου, με αποτέλεσμα οι νοσηλεύτριες/τές να αδυνατούν να συνεισφέρουν σωστώς. 3 τόνισαν τον
σημαντικό ρόλο των εξειδικευμένων νοσηλευτριών/τών στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
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2η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
19 & 20 Δεκεμβρίου 2014, Συνεδριακό Κέντρο «Νικ. Γερμανός»
Συμπεράσματα: Το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, συμβάλει με επιτυχία στην κατάλληλη αντιμετώπιση
των καρκινοπαθών. Κάθε ιατρική μονάδα που ειδικεύεται στον καρκίνο του δέρματος πρέπει να έχει το
συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

ΑΑ 38
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Παπαντώνη Εύα1, Αυγουστίδου Ιωάννα2, Σαμούκα Άννα3
1. Νοσηλεύτρια, Γ΄ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια, Γ΄ Χειρουργική Κλινική, Ειδικευόμενη Νοσηλευτικής Χειρουργικής, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, Γ΄ Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Ως προβιοτικά ορίζονται τα διαιτητικά συμπληρώματα ζώντων μη παθογόνων βακτηρίων που
ασκούν ευεργετική επίδραση στον ξενιστή οργανισμό μέσω βελτίωσης της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας
του. Ο όρος πρεβιοτικά αφορά σε μια μεγάλη κατηγορία φυτικών ινών. Ο όρος συμβιοτικά υποδηλώνει το
μίγμα προ και πρεβιοτικών που χορηγούνται ταυτόχρονα και δρουν συνεργικά.
Σκοπός: Σκοπός της ανασκοπικής μελέτης είναι η παρουσίαση των μηχανισμών της προστατευτικής δράσης
των προβιοτικών απέναντι στον καρκίνο του παχέος εντέρου.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με χρήση βάσεων ηλεκτρονικών δεδομένων (Pubmed, Google Scholar,
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)
Αποτελέσματα: O καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) είναι η τρίτη συχνότερη μορφή καρκίνου. Οι τρέχουσες
θεραπείες συνδέονται με υψηλό κίνδυνο επιπλοκών και χαμηλό ποσοστό επιτυχίας. Πρόσφατα τα συμβιοτικά
έχουν προταθεί ως μια νέα προληπτική και θεραπευτική επιλογή. Δεν υπάρχει άμεση πειραματική απόδειξη για
την καταστολή του καρκίνου στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης προβιοτικών. Ωστόσο υπάρχει
πληθώρα αποδεικτικών στοιχειών που προέκυψαν από εργαστηριακές μελέτες. Οι μηχανισμοί με τους οποίους
τα προβιοτικά ενδέχεται να αναστείλουν τον ΚΠΕ τώρα αρχίζουν να γίνονται κατανοητοί.
Συμπεράσματα: Προκειμένου να σχεδιαστούν τα προβιοτικά του μέλλοντος πρέπει να εκλεπτυνθούν τα κριτήρια
επιλογής τους και επομένως να κατανοηθούν καλύτερα οι μηχανισμοί δράσης τους με περαιτέρω ερευνητικές
μελέτες.

ΑΑ 39
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
Ανδρεόπουλος Αλέξανδρος1, Πάλλα Κυριακούλα2, Τσολάκης Γεώργιος1
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η υποτροπή των ψυχικά ασθενών αποτελεί μείζον πρόβλημα για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας
και χαρακτηριστικό, σε αυτά τα πλαίσια, είναι το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης θύρας». Το 15% των ατόμων
με σχιζοφρένεια επανεισάγονται λόγω υποτροπής. Αυτό έχει αρνητικά επακόλουθα τόσο για τους ασθενείς και
τις οικογένειές τους, όσο και για τις υπηρεσίας ψυχικής υγείας αλλά και την οικονομία της χώρας.
Σκοπός: Η παρουσίαση παραγόντων που επηρεάζουν την υποτροπή της σχιζοφρένειας.
Μέθοδος: Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες προέκυψαν από τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Ως
προσωπικοί αναφέρονται α)η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής (ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων,
αμέλεια, πεποιθήσεις σχετικά με τη θεραπεία, κόστος, έλλειψη εποπτείας), β) ιστορικό προηγούμενων νοσηλειών,
γ) η χρήση ουσιών (αλκοόλ, κάνναβης), η οποία αυξάνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων (ψευδαισθήσεις,
διαταραχές σκέψης) και δ) η καταθλιπτική διάθεση. Ως περιβαλλοντικοί αναφέρονται: α)πτωχή οικογενειακή
στήριξη, η οποία επηρεάζει την πορεία και την υποτροπή της σχιζοφρένειας, β) στρεσσογόνα γεγονότα. Οι
ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι πιο ευαίσθητοι τόσο σε εξωτερικά γεγονότα (χωρισμός, αποβολή, θάνατος,
ανεργία), όσο και σε εσωτερικά (καταθλιπτική διάθεση).
Συμπεράσματα: Εντοπίστηκαν πολυάριθμοι παράγοντες που αφορούν τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο και το
περιβάλλον του. Κορυφαίος παράγοντας που επηρεάζει την υποτροπή της σχιζοφρένειας είναι η μη τήρηση
της φαρμακευτικής αγωγής. Χρειάζεται ενίσχυση της θεραπευτικής σχέσης με τον ασθενή, ώστε να εκφράσει τις
ανάγκες και τις ανησυχίες του, με σκοπό την κατάλληλη παρέμβαση και ψυχοεκπαίδευση ασθενών ανά τακτά
διαστήματα. Αυτό θα βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό παραγόντων υποτροπής και στον καθορισμό τρόπων
βελτίωσης συμπεριφορών του ασθενή.
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ΑΑ 40
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ HYPERICUM ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Αποστολίδου Ζωή1, Δερμεντζή Ζωή2, Μιμήκου Μαρία3
1.
2.
3.

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Αιματολογική κλινική ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αιματολογική κλινική ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Παθολογική κλινική ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Το Hypericum perforatum (Υπέρικον το διάτρητο) από την αρχαιότητα έως σήμερα είναι γνωστό
παγκοσμίως για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της
σπουδαίας φαρμακολογικής δράσης του. Στην Ευρώπη είναι γνωστό ως St. John’s Wort (βότανο του Αγ.
Ιωάννη) ενώ στην Ελλάδα το συναντάμε με διάφορες ονομασίες όπως σπαθόχορτο, βαλσαμόχορτο κ.α.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη δράση του Hypericum στη θεραπεία της ήπιας ή
μέτριας κατάθλιψης.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed,
IATROTEK και Google Scholar δημοσιευμένων άρθρων κατά το χρονικό διάστημα 2000 έως και 2014. Οι λέξεις –
κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας ήταν « Υπέρικον », « κατάθλιψη », « St. John’s
Wort », « depression ».
Αποτελέσματα: Έρευνες και κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει την
αποτελεσματική δράση του Hypericum στη θεραπεία της κατάθλιψης. Παρενέργειες του Hypericum σε σχέση με
άλλα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν έχουν αναφερθεί παρά μόνο κάποιες ήπιες, συνηθισμένες. Ωστόσο επειδή
είναι φυτικής προέλευσης δε θεωρείται τελείως ασφαλές, διότι μπορεί να προκαλέσει αλληλεπιδράσεις σε
συνδυασμένη χρήση με άλλα συμβατικά φάρμακα.
Συμπεράσματα: Το Hypericum έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματική δράση και χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές
χώρες για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Αποτελεί μία εναλλακτική λύση έναντι της συνηθισμένης χρήσης των
συνθετικών αντικαταθλιπτικών για την αντιμετώπιση της ήπιας και μέτριας κατάθλιψης. Γεφυρώνει ουσιαστικά τη
συμβατική με την εναλλακτική ιατρική.

ΑΑ 41
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Mάτα Σιντορέλα1, Μihalache Anca1, Θεοφανίδης Δημήτριος2
1. Φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Ο φόβος για την ασθένεια και η αγωνία για την επιβίωση σχετίζονται με την απώλεια του ελέγχου
ζωτικών λειτουργιών, της καταστροφής του σωματικού ειδώλου μετά από επεμβάσεις ή την διαδικασία της
νάρκωσης και εν πολλοίς την προσωπικότητα και τις εν γένει γνωστικό και συναισθηματικό υπόβαθρο των
ασθενών.
Σκοπός: η δημιουργία μιας αδρής ταξινόμησης της συνολικής ανθρωπογεωγραφίας των συναισθηματικών και
γνωστικών αντιδράσεων των ασθενών κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο.
Μέθοδος: Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, χρησιμοποιήθηκε τόσο η επίσημη αλλά και η «γκρίζα»
βιβλιογραφία της τελευταίας πενταετίας με λέξεις-φράσεις κλειδιά: patient's cognitive and behavioral reactions
to illness, Psychological responses, Psychiatric disorder in medical in-patients.
Αποτελέσματα: Η ταξινόμηση των επιμέρους αντιδράσεων και προτύπων συμπεριφορών όπως αυτές
περιγράφονται στην βιβλιογραφία, μπορεί να οδηγήσει στην ακόλουθη αδρή ταξινόμηση:
 Παθητικοί ασθενείς, οι οπoίοι χαρακτηρίζονται από: υπομονή, εξάρτηση, αδύναμη θέση, έλλειψη ελευθερία
επιλογής, ενώ συνήθως αρέσκεται να εκπροσωπείται από ειδικούς.
 Ενδιαφερόμενοι ασθενείς στους οποίους προέχει η εστίαση στην ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών
υγείας.
 Συνειδητοποιημένοι και ενεργητικοί ασθενείς, οι οποίοι διακατέχονται από αίσθημα Δράσης, Ανεξαρτησίας
και Ελευθερία επιλογής. Ο ασθενής αυτός έχει έντονο ενδιαφέρον για την διάγνωση και την συνοδό
πληροφόρηση, ενώ προτιμά να εκπροσωπείται από τον εαυτό του.
Συμπεράσματα: Το άγνωστο και αφιλόξενο νοσοκομειακό περιβάλλον και οι φτωχές συνθήκες νοσηλείας σε
συνδυασμό με την σχετική έλλειψη ανάπαυσης και ύπνου μπορεί να δημιουργήσουν αισθήματα ισοπέδωσης
και αποπροσωποποίησης τα οποία οδηγούν συχνά σε
απρόβλεπτες και ασυνήθεις αντιδράσεις. Ο
νοσηλευτής, έχοντας επίγνωση του σχετικού εύρους των συναισθηματικών μεταβολών μπορεί να εξασφαλίσει
το κατάλληλο θεραπευτικό υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους τους ασθενείς.
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Περιλήψεις Εργασιών

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Όλες οι εργασίες αξιολογήθηκαν – βαθμολογήθηκαν από την επιστημονική επιτροπή της διημερίδας βάσει ενός
ενιαίου δομημένου οδηγού,
Στη διημερίδα φιλοξενηθήκαν συνολικά 91 ελεύθερες ανακοινώσεις (πενήντα προφορικές και σαράντα μία
αναρτημένες). Τα βήματα της αξιολόγησης υπήρξαν τα παρακάτω:
 Έγινε πρώτη βαθμολόγηση των περιλήψεων που υπεβλήθησαν, από την επιστημονική επιτροπή της
διημερίδας βάσει δομημένου οδηγού. ο οποίος περιελάμβανε τα παρακάτω κριτήρια:

Συνάφεια θεματολογίας με το γνωστικό αντικέιμενο

Δομή περίληψης με βάση τις οδηγίες

Σωστή και κατανοητή χρήση της γλώσσας

Συνάφεια μεταξύ σκοπού – αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων

Προσφορά νέας γνώσης

Δυνατότητα εφαρμογής στον κλινικό χώρο
 Ορίστηκε τριμελής επιτροπή –ως υποεπιτροπή της Επιστημονικής Επιτροπής- με την ευθύνη να
παρακολουθήσει όλες τις υποψήφιες προς βράβευση εργασίες


Οι εργασίες έτυχαν δεύτερης βαθμολόγησης που αφορούσε το κομμάτι της προφορικής παρουσίασης –
πληρότητας της εισήγησης

 Η τριμελής επιτροπή συνεδρίασε υπό την πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της Επιστημονικής Επιτροπής και
λαμβάνοντας υπόψη τις δύο ανωτέρω βαθμολογίες κατέληξαν στη βράβευση των παρακάτω:
Βραβείο πρώτης καλύτερης ερευνητικής μελέτης:
ΕΑ 06 ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ: ΟΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άγγου Μαρία, Φυντανίδου Βαρβάρα, Ολοκτσίδου Ειρήνη, Πάντου Ευαγγελία, Μπέση Χριστίνα, Λωλάκος
Κωνσταντίνος, Παπαποστόλου Ευαγγελία, Γροσομανίδης Βασίλης
Βραβείο δεύτερης καλύτερης ερευνητικής μελέτης:
ΕΑ 34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ HPV ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΑΠΟ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Αναγνώστου Αλεξάνδρα – Παρασκευή
Βραβείο τρίτης καλύτερης ερευνητικής μελέτης:
ΕΑ 31 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πεχτελίδου Αναστασία
Βραβεία πρώτης καλύτερης ανασκοπικής μελέτης:
ΕΑ 04 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ
Γεωργού Παναγιώτα, Σαραφίδης Κοσμάς, Δρόσου-Αγακίδου Βασιλική
Βραβείο δεύτερης καλύτερης ανασκοπικής μελέτης:
ΕΑ 24 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Κουτρούμπα Παρασκευή, Τσιγάρας Γεώργιος, Κιουρκτσίδου Αικατερίνη
Βραβείο τρίτης καλύτερης ανασκοπικής μελέτης:
ΕΑ 01 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΘΑΝΟΥ ΔΟΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ταντανόζη Ελένη, Σωτηριάδης Γεώργιος
Βραβείο πρώτης καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης:
ΑΑ 19 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Κλαρκ Μαρίτσα, Ρηνιώτη Παναγιώτα, Σταύρου Παρασκευή
Βραβείο δεύτερης καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης:
ΑΑ 29 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ
Γούλα Ιωάννα, Χιώτη Μαρία
Βραβείο τρίτης καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης:
ΑΑ 00 Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μαγγείρη Σταυρούλα, Γκίνη Ιωάννα, Κάψα Μαρία
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