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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Αντιπρόεδροι

Αντιπρόεδροι

Μέλη

Μέλη

ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ
ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΓΙΩΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΑΓΚΑΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΦΑ ΠΑΓΩΝΑ
ΜΕΓΑ ΝΙΚΗ
ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΚΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ
ΓΟΥΜΠΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ
ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΔΩΝΑ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΛΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΛΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΕΓΑ ΝΙΚΗ
ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΑ
ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΝΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΧΤΑΛΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ
ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗ ΒΑΪΑ
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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 αναρτημένων ανακοινώσεων που
συμπεριελήφθησαν στο τελικό επιστημονικό πρόγραμμα, αλλά τελικά δεν αναρτήθηκαν και οι οποίες
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Συγγραφείς που ενημέρωσαν σχετικά:

ΑΑ 03

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Συρμού Κωνσταντίνα
Μαία, Πτυχιούχος Τμήματος Μαιευτικής, «Αλεξάνδρειου» ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη

Β. Συγγραφείς που δεν ενημέρωσαν σχετικά:

ΑΑ 02
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΨΗ
Μπαστρογιάννη Μαργαρίτα
Νοσηλεύτρια, Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη

ΑΑ 16
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μπαστρογιάννη Μαργαρίτα
Νοσηλεύτρια, Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη

ΑΑ 21
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Φλίγκου Μάρθα, Κολώνας Ευάγγελος, Τσιμπιδας Ηλίας
1. ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτών/τριών, ΘΧΠ Τρικαλων
2. ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτών/τριών, Μαία ΤΕ, ΘΧΠ Τρικαλων
3. Νοσηλευτής ΤΕ, ΜΕΘ, ΓΝ Τρικάλων

ΑΑ 34
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
Κολώνας Ευάγγελος1, Φλίγκου Μάρθα2 , Κοκκίνης Φοίβος-Παναγιώτης 3
1. ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτών/τριών, ΘΧΠ Τρικαλων
2. ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτών/τριών, Μαία ΤΕ, ΘΧΠ Τρικαλων
3. Πνευμονολόγος, συντονιστής διευθυντής πνευμονολογικού τμήματος, ΓΝ Τρικάλων
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ΑΑ 43
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πιμπιλίδου Αναστασία
Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχαναλύτρια, Ψυχιατρικό Παίδων και Εφήβων, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ΑΑ 62
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κυζιρίδης Θεοχάρης1, Ανδρεόπουλος Αλέξανδρος2, Μαυρουδής Στέφανος3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΠΝ Λάρισας, υπεράριθμος άμισθος
ειδικευόμενος Ψυχίατρος ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής ΤΕ, Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλευτής ΤΕ, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

ΑΑ 63
ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΑΣΘΕΝΗ
Κυζιρίδης Θεοχάρης1, Μαυρουδής Στέφανος2, Βορδού Μαρία3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΠΝ Λάρισας, Υπεράριθμος άμισθος
ειδικευόμενος Ψυχίατρος ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής ΤΕ, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ψυχολόγος, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ΑΑ 64
ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ
Κυζιρίδης Θεοχάρης1, Βορδού Μαρία2, Ανδρεόπουλος Αλέξανδρος3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΠΝ Λάρισας, Υπεράριθμος άμισθος
ειδικευόμενος Ψυχίατρος ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ψυχολόγος, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλευτής ΤΕ, Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

ΑΑ 65
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κυζιρίδης Θεοχάρης1, Βορδού Μαρία2, Μαυρουδής Στέφανος3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΠΝ Λάρισας, Υπεράριθμος άμισθος
ειδικευόμενος Ψυχίατρος ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ψυχολόγος, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλευτής ΤΕ, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

ΑΑ 66
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ABC ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Κυζιρίδης Θεοχάρης1, Μαυρουδής Στέφανος2, Βορδού Μαρία3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Ειδικότητα στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΠΝ Λάρισας, Υπεράριθμος άμισθος
ειδικευόμενος Ψυχίατρος ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

2. Νοσηλευτής ΤΕ, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ψυχολόγος, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Περιλήψεις Εργασιών

ΕΑ 01
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟΓΟΝΟ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Μουρουγλάκη Άννα
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ « Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η παχυσαρκία είναι η ασθένεια του σύγχρονου πολιτισμού που αφορά πάνω από 10-15% του
πληθυσμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την χαρακτηρίζει σαν μια από τις σύγχρονες μάστιγες,
που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού.
Σκοπός: Ο σκοπός της ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της παχυσαρκίας και των
κινδύνων κατά τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση ξένης βιβλιογραφίας και διαδικτυακή περιήγηση με τις λέξεις κλειδιά
παχυσαρκία, περιεγχειρητική προσέγγιση, διεγχειρητική φροντίδα, κίνδυνοι παχυσαρκίας.
Αποτελέσματα: Η νοσογόνος παχυσαρκία αποτελεί μία σοβαρή αιτία για επιπλοκές από το αναπνευστικό
(αναπνευστικά σύνδρομα), καρδιαγγειακό (ισχαιμική καρδιοπάθεια, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια) και άλλα
συστήματα (σακχαρώδη διαβήτη, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ενδοκρινικές διαταραχές, προοδευτική καταστροφή
των αρθρώσεων, διαταραχή του κύκλου στις γυναίκες, εκσεσημασμένη λιπώδης διήθηση του ήπατος και
διαταραχή του ψυχισμού) που οδηγούν πολλούς από τους παχύσαρκους σε πρόωρη αναπηρία και
ανικανότητα με σοβαρές οικονομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις και για τους λόγους αυτούς η
προσέγγιση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το χειρουργείο, είναι ιδιαίτερη και προσεκτική.
Συμπεράσματα: Η παχυσαρκία αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία
που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια αισθητική ιδιομορφία, αλλά ως πολυπαραγοντική νόσος που
καθιστά απαραίτητη την εξειδικευμένη γνώση των νοσηλευτών ώστε να μπορούν να διαχειριστούν ανάλογους
ασθενείς.

ΕΑ 02
ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
Τυφλίδου Ελένη1, Μαγιόγλου Ελισάβετ2, Σαμπανίδου Μαρία3, Μητράκου Παρασκευή4, Γεωργίου Γεώργιος5
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
2. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
4. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ Ξάνθης
5. Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ Ξάνθης
Εισαγωγή: Η τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης (Bullau) σε πνευμοθώρακα εγκυμονεί κινδύνους που
μπορεί να δημιουργήσουν επιπλοκές και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.
Σκοπός: Η μελέτη περιστατικών με θωρακοστομία που νοσηλεύσαμε, η επισήμανση της απαιτούμενης
νοσηλευτικής φροντίδας, η καταγραφή των επιπλοκών που παρατηρήθηκαν και οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις
που έγιναν στα πλαίσια της αντιμετώπισης τους.
Υλικό και μέθοδος: Από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας
46 περιστατικά με πνευμοθώρακα από τα οποία στα 26 τοποθετήθηκε θωρακική παροχέτευση. Καταγράφηκαν
το φύλο, η ηλικία των περιστατικών, τα αίτια του πνευμοθώρακα, ο τρόπος νοσηλευτικής παρακολούθησης, τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν και η αντιμετώπιση τους.
Αποτελέσματα: Σε όλα τα περιστατικά χορηγήθηκε αρχικά οξυγόνο και αναλγησία ενώ τακτική ήταν η
παρακολούθηση του σημείου εισόδου του σωλήνα παροχέτευσης στο θωρακικό τοίχωμα και η κίνηση της
υγρής στήλης στη συσκευή Bullau. Σ’ ένα περιστατικό είχαμε την αποσύνδεση του θωρακικού παροχετευτικού
σωλήνα από την συσκευή Bullau ενώ σε άλλο περιστατικό ο σωλήνας εξήλθε από το θωρακικό τοίχωμα και
έγινε προσωρινή σύγκλιση του τοιχώματος για να οδηγηθεί άμεσα ο ασθενής στο χειρουργείο. Σε ένα
περιστατικό ο ασθενής παρουσίασε δύσπνοια και έγινε σύνδεση της συσκευής του με συνεχή αναρρόφηση. Σε
ένα ασθενή ανατράπηκε η συσκευή αναρρόφησης και σε ένα έσπασε. Ένας ασθενής παρουσίασε υποδόριο
εμφύσημα.
Συμπέρασμα: Ο ασθενής με πνευμοθώρακα και θωρακική παροχέτευση χρειάζεται επισταμένη νοσηλευτική
φροντίδα. Η νοσηλεύτρια θα πρέπει να έχει τις γνώσεις να τον παρακολουθεί σωστά, να εντοπίζει έγκαιρα τα
τυχόν προβλήματα και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στα πλαίσια της αντιμετώπισής τους.
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ΕΑ 03
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
Νικολάου Ελισάβετ1, Μαργιούλα Παναγιώτα1, Καλαθά Αθηνά1
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο Α΄, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ – Surgical Site Infection) μετά από προγραμματισμένη ή
επείγουσα χειρουργική επέμβαση επισυμβαίνει λόγω μικροοργανισμών που ενοφθαλμίζονται στο τραύμα και
έχει ως αποτέλεσμα την τοπική ή και τη συστηματική αντίδραση του ασθενούς.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανασκόπηση νεώτερων δεδομένων που αφορούν τους παράγοντες
κινδύνου διεγχειρητικής μόλυνσης του χειρουργικού πεδίου και η συμβολή των Νοσηλευτών Χειρουργείου στον
περιορισμό τους.
Μέθοδος: Η έρευνα αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας
χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις Medline, Pubmed και Scopus.
Αποτελέσματα: Για την ανάπτυξη ΛΧΠ, η βιβλιογραφία επικεντρώνεται σε δύο σημαντικούς παράγοντες: εκείνους
που αφορούν τον ασθενή και εκείνους που προέρχονται από το περιβάλλον και τη θέση της επέμβασης. Όσον
αφορά στον ασθενή, ενδεικτικά αναφέρονται οι παράγοντες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η
παρατεταμένη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο πριν το χειρουργείο. Όσον αφορά το περιβάλλον,
ειδικότερα αναφέρονται οι παράγοντες όπως, η τήρηση άσηπτων διαδικασιών, οι προεγχειρητικές πρακτικές
(αφαίρεση τριχών, προετοιμασία δέρματος, προεγχειρητική αντισηψία χεριών κ.α) και περιεγχειρητικά θέματα
όπως, η χειρουργική ενδυμασία, το περιβάλλον της χειρουργικής αίθουσας, η αποστείρωση των εργαλείων, και
η κίνηση του προσωπικού μέσα σε αυτό.
Συμπεράσματα: Ενώ η χρήση προφυλακτικής αντιμικροβιακής θεραπείας παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι
χειρουργημένοι ασθενείς σε νοσοκομεία της Ελλάδας παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά λοιμώξεων. Οι
προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται απαραίτητο να επικεντρωθούν σε διαφορετικούς
άξονες. Ένας από αυτούς είναι, η τροποποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη
λοίμωξης χειρουργικού πεδίου. Για τους παράγοντες που προέρχονται από το περιβάλλον, η συμβολή των
Νοσηλευτών Χειρουργείου είναι καθοριστική όχι μόνο ως προς την τροποποίηση αλλά και ως προς τον
περιορισμό τους.

ΕΑ 04
ΘΥΜΕΚΤΟΜΗ ΣΤΗ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ GRAVIS
Σαββαλάκη Μαρία1, Αναστασιάδης Πέτρος2, Ικιούζης Χρήστος3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής ΤΕ, Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλευτής ΤΕ, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η μυασθένεια Gravis συγκαταλέγεται στα αυτοάνοσα νοσήματα και χαρακτηρίζεται από
επιδεινούμενη μυϊκή αδυναμία. Ο θύμος αδένας είναι λεμφοειδές όργανο και αποτελεί τον κύριο θυρμιστή του
ανοσολογικού συστήματος. Ανωμαλίες του αδένα όπως η λεμφοζιδιακή υπερπλασία και το θύμωμα
εντοπίζονται έως και στο 80-85% των ασθενών με μυασθένεια.
Η θυμεκτομή, μπορεί να προταθεί κυρίως σε νεαρά άτομα που έχουν θετικό τεστ για αντισώματα, ενώ
επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει όγκος του αδένα.
Σκοπός: Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και των απόψεων των νοσηλευτών,
στην κατανόηση και τη θεραπεία της νόσου, ώστε να δώσουν στους ασθενείς την ευκαιρία να ζήσουν μια
δραστήρια ζωή.
Αποτελέσματα: Τα θυμώματα αποτελούν το 20% των όγκων του μεσοθωρακίου. Η θυμεκτομή έχει μειώσει
σημαντικά τη θνητότητα της νόσου από το 26% σε λιγότερο από 5%. Η έκβαση των ασθενών μετά από
θυμεκτομή είναι σαφέστατα καλύτερη.
Συμπεράσματα: Ενώ ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η θυμεκτομή βελτιώνει τα συμπτώματα της
μυασθένειας Gravis δεν είναι πλήρως κατανοητός, παρ' όλα αυτά, οι ασθενείς, που υποβάλλονται σε
θυμεκτομή, παρουσιάζουν λιγότερες παροξύνσεις, έχουν πιο ήπια συμπτώματα, χρειάζονται μικρότερες δόσεις
φαρμάκων. Εκτός της προεγχειρητικής και της μετεγχειρητικής φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς με
θυμεκτομή, η νοσηλευτική φροντίδα, περιλαμβάνει και οδηγίες για εξωνοσοκομειακή φροντίδα και αυστηρή
εφαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.
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ΕΑ 05
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Μητσάκης Ιωάννης1, Συνόδη Δέσποινα2, Ευαγγελίδου Στυλιανή2
1. Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Καθηγητής ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ευόσμου και Σίνδου Θεσσαλονίκης
2. Σπουδάστρια, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Σίνδου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η νοσηλευτική στην σημερινή εποχή με την αυξανόμενη εξειδίκευση της είναι δυνατόν να έχει
ενεργητικό ρόλο στον εξειδικευμένο θεραπευτικό χειρισμό του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης της νοσηλευτικής με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Μέθοδος: Το υλικό βρέθηκε από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο διαδικτυακό ιστότοπο μέσω
των μηχανών αναζήτησης: PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx, OmniMedicalSearch, ERIC,
Healthline, PaperChase, MedlinePlus, με τις παρακάτω λέξεις κλειδιά: Nursing of patients with cervical cancer,
Nursing in cervical cancer patients, Nursing for women with cervical cancer, Nursing and cervical cancer, The
role of nursing in cervical cancer patients, Cervical cancer nursing. Η ανασκόπηση έγινε στηριζόμενη στις
κατευθυντήριες οδηγίες του UK National Health Service Centre for Reviews and Dissemination.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση βρέθηκαν 836 άρθρα, από το 1958 έως τον Ιούλιο του 2013, από τα οποία
20 ήταν σχετικά με την αυτή εργασία. Τα άρθρα προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ινδία, το
Πακιστάν, την Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Σκωτία, την Κίνα, την Ιαπωνία. 5 με τον ρόλο των
νοσηλευτριών/των, 4 με την ιδιαίτερη φροντίδα και υποστήριξη των νοσηλευτριών/των στις ασθενείς με καρκίνο
των ωοθηκών, 2 με την προσφορά των νοσηλευτριών/των στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών με
καρκίνο των ωοθηκών, 3 με την ένταξη σε αντικαρκινικά νοσοκομεία εξειδικευμένων νοσηλευτριών/των στον
καρκίνο των ωοθηκών, 1 με την προσφορά των νοσηλευτριών/των, 4 με τις προσωπικές εμπειρίες
νοσηλευτριών/των κατά την φροντίδα ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών, 1 με την αξιολόγηση της
νοσηλευτικής φροντίδας. Αναφέρονται όλα τα αποτελέσματα των ερευνών.
Συμπεράσματα: Η εξέταση της βιβλιογραφίας έδειξε τον ζωτικό ρόλο των νοσηλευτριών/νοσηλευτών κατά την
περίοδο της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το νοσηλευτικό
προσωπικό που είναι ειδικό στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, συμβάλει σημαντικά και επιτυχώς στην
σωστή αντιμετώπιση των ασθενών και κάθε ιατρική μονάδα που εξειδικεύεται στον καρκίνο του τραχήλου της
μήτρας πρέπει οπωσδήποτε να έχει το συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

ΕΑ 06
ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θεοδωρίδου Ελεάνα
Νοσηλεύτρια ΕΚΠΑ, MSc, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Το αρχείο νεοπλασιών ή όπως αλλιώς αναφέρεται μητρώο καρκίνου ορίζεται ως η καταγραφή των
περιπτώσεων καρκίνου σε όλες τις μορφές του όπου κι αν εμφανίζεται σε μια χώρα. Τα κύρια σημεία συλλογής
δεδομένων είναι τα νοσοκομεία, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές, τα πιστοποιητικά θανάτου κτλ. Το μητρώο αναλύει
και ερμηνεύει τα δεδομένα αυτά περιοδικά και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και τα
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων καρκίνων σε διάφορα τμήματα του πληθυσμού και τις διακυμάνσεις στην
συχνότητα εμφάνισης.
Σκοπός: η μελέτη της λειτουργίας του μηχανισμού των αρχείων νεοπλασιών. Η ανάλυση ενδεικτικά των
διαδικασιών σε χώρες του εξωτερικού όπως και η σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα και με τις εξελίξεις της
οργάνωσής τους στην Ελλάδα.
Μέθοδος: Η μελέτη έγινε μέσω συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας χωρίς περιορισμό χρονικό και οι
βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Pub Med και Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν 22
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, 23 άρθρα, 5 μελέτες καθώς και το επίσημο έγγραφο περιγραφής των αρχείων
νεοπλασιών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της αναζήτησης αυτών των πληροφοριών καλύπτουν μεγάλο μέρος
ανάλυσης του συγκεκριμένου συστήματος, όπως επίσης υπάρχουν πληροφορίες για την ηθική διάσταση
αυτού,προβλέψεις για τη μελλοντική χρήση όπως επίσης και προτάσεις εναλλακτικές για τη βελτίωση αυτής της
προσπάθειας κυρίως με σκοπό την διεύρυνσή της.
Συμπεράσματα: Το βασικότερο συμπερασμα απ’όλα είναι η σημασία της ύπαρξης των αρχείων νεοπλασιών σε
κάθε χώρα για το σωστό προγραμματισμό, πρόληψη και έλεγχο της επιδημιολογίας του καρκίνου. Ο καρκίνος
είναι μία νόσος για την οποία υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα και τα οποία αλλάζουν κάθε χρονική στιγμή. Στη
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χώρα μας γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την καθιέρωση αυτού του μηχανισμού αλλά ακόμη χρειάζονται
αρκετές κατευθύνσεις για να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία αλλά και να γίνει αποτελεσματικός.

ΕΑ 07
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κωνσταντινίδου Άννα1, Μανομενίδης Γεώργιος2, Σιδηροπούλου Μαρία3
1. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
2. Νοσηλευτής Λοιμώξεων, MSc, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
3. Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, MSc, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
Εισαγωγή: O καρκίνος ως νόσημα, μπορεί να έχει γρήγορη εξέλιξη -ίαση ή θάνατο. Οι αλλαγές στο μοντέλο της
παραδοσιακής ιατρικής φροντίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς είναι ταχύτατες για αυτό υπάρχει ανάγκη για
έγκαιρη εκτίμηση και ικανοποίηση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ασθενή.
Σκοπός: Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση σκοπό έχει να αναδείξει τις αναγκαιότητες αλλά και τις
προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή υπηρεσιών υγείας στα ογκολογικά τμήματα.
Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση της σύγχρονης ελληνικής βιβλιογραφίας μέσα από βάσεις δεδομένων και πηγών
στο διαδίκτυο και χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά όπως «ανάγκη», «ογκολογικός ασθενής», «υπηρεσίες
υγείας», «ποιότητα».
Αποτελέσματα: Αρχικά η προσέγγιση για την εκτίμηση των αναγκών των ογκολογικών ασθενών έγινε με βάση
τη γνώση των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Μετέπειτα οι ιατρικές ανάγκες των ασθενών άρχισαν να μετρώνται
μέσω εργαλείων ικανοποίησης, ενώ τελευταία εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία η έννοια της ολιστικής φροντίδας.
Παρά τη μεγάλη προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συχνά οι ανάγκες των καρκινοπαθών
δεν καλύπτονται.
Συμπεράσματα: Ακόμη και σε οργανωμένα συστήματα υγείας, συχνά υποεκτιμάται η επιθυμία των ασθενών για
πληροφόρηση και συμβουλευτική παρέμβαση. Το γεγονός λοιπόν της μη συμμετοχής των ασθενών στην
καταγραφή, οδήγησε στην συνειδητοποίηση των ειδικών ότι η προσέγγιση και η εκτίμηση των υπηρεσιών υγείας
των ογκολογικών ασθενών θα μπορούσε να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις αυτοαναφορές.

ΕΑ 08
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Τερζή Αικατερίνη
Νοσηλεύτρια, ΑΝΘ «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η διάγνωση του καρκίνου έρχεται σαν κεραυνός να αποδιοργανώσει τη ζωή του ασθενούς και της
οικογένειάς του. Οι ανησυχίες για το µέλλον, η αναζήτηση ικανών γιατρών και της καταλληλότερης
αντιµετώπισης, οι φόβοι για τους κινδύνους της θεραπείας µαζί µε τη σωµατική καταπόνηση που συνήθως
συνοδεύει την ασθένεια, δηµιουργούν πολύπλοκα ψυχολογικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήµατα στους
ασθενείς. Η ψυχολογική και η συναισθηµατική καταπόνηση συµβάλλουν σηµαντικά στην απώλεια του
ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και ευνοούν την κοινωνική απόσυρση. Η στήριξη
που δίνεται στους καρκινοπαθείς ασθενείς δεν είναι ικανοποιητική µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν µια σειρά από
ψυχολογικές αντιδράσεις.
Σκοπός: Να αναγνωρίζονται η ψυχολογική, η κοινωνική και η συναισθηματική καταπόνηση των ασθενών αυτών
από τους επαγγελματίες υγείας, να γίνουν γνωστά τα προβλήματα που δημιουργούνται ώστε η στήριξη που
τους δίνεται να είναι όσο το δυνατόν ικανοποιητική.
Μέθοδος: Επιχειρήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
προπαρασκευαστικός θρήνος, μοναξιά και αποµόνωση, ενοχές, στρες- άγχος- πανικός, θλίψη και κατάθλιψη,
εικόνα σώµατος, σεξουαλικότητα, άγχος και φόβος θανάτου, κοινωνικοοικονοµική διάσταση.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η νοσηλευτική παρέμβαση έχει σαν στόχο να διευκολύνει την έκφραση των
συναισθημάτων και των σκέψεων του ασθενή και της οικογένειάς του, καθώς και να τους βοηθήσει να πάρουν
αποφάσεις και να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς ψυχικής προσαρμογής και να
αντιμετωπίσουν την απώλεια. Βοηθώντας τον ασθενή και την οικογένειά του να εντοπίσουν πηγές δύναμης και
στρατηγικές αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων που αντιμετώπισαν στο παρελθόν, τους βοηθάμε να
ανταπεξέλθουν στην τωρινή δύσκολη κατάσταση και να ανακτήσουν μια αίσθηση ελέγχου.
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ΕΑ 09
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HICKMAN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ματαπά Ελευθερία1,Μελέτη Αγαθή2, Σιδηροπούλου Ευγενία2
1. Νοσηλεύτρια MΒΑ, Παιδοογκολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Παιδοογκολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Με την χρησιμοποίηση των καθετήρων Hickman στους παιδιατρικούς ασθενείς έχουμε μακρόχρονη
εξασφάλιση φλεβικής εισόδου σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες, σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς και ασθενείς
που ακολουθούν εντατική χημειοθεραπεία.
Σκοπός: Η ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργούνται από την χρήση των καθετήρων Hickman και η
κατάδειξη τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών.
Μέθοδος: Η ανασκόπηση περιέλαβε ανασκοπικά και ερευνητικά άρθρα, που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο
2003−2013 και προέρχονται από τις βάσεις αναζήτησης Medline, Pubmed και ιστοσελίδες online περιοδικών
(Elsevier, biomedcentral, sciensedirect) με λέξεις κλειδιά Hickman catheter, occlussions, infections,
complications.
Αποτελέσματα: Η αναγνώριση του προβλήματος, η άμεση αντιμετώπιση, η υλοποίηση των κατάλληλων
μεθόδων και η έγκαιρη θεραπεία όλων των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την χρήση των καθετήρων
Hickman αποδεικνύονται αποφασιστικά βήματα της συνολικής θεραπείας σε συνδυασμό με την καλή
νοσηλευτική φροντίδα.
Συμπεράσματα: Η πρόληψη, η αποφυγή και η αντιμετώπιση της προέλευσης των προβλημάτων από την χρήση
των καθετήρων Hickman και η δημιουργία νοοτροπίας η οποία παρέχει ασφάλεια και ποιότητα νοσηλείας προς
τον μικρό ασθενή λειτουργούν συνεργικά στην ολοκληρωτική θεραπεία των παιδιών με καρκίνο και στην
καλύτερη ποιότητα ζωής τους.

ΕΑ 10
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ματράκη Γεωργία1, Δούκα Βασιλική2, Μπόρου Αθανασία3, Φαμέλλου Χρυσούλα4, Βακαλοπούλου Ευαγγελία5,
Αμπατζόγλου Ελένη6
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Αιμοδοσία, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc (c), Υπεύθυνη Χειρουργικής Ειδικότητας, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
4. Νοσηλεύτρια ΤΕ – Ψυχολόγος ΠΕ, Αιμοδοσία, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
5. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αιμοδοσία, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
6. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Αιμοδοσία, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: η επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό στρες είναι παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικοί καθώς
αυτοί αποτελούν ζητήματα που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα ,την αποτελεσματικότητα και
την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
Σκοπός: η διερεύνηση του επιπέδου εργασιακού στρες και επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζόμενων στο
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, και η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες
επαγγελματιών υγείας που εξετάζονται δηλαδή ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
Υλικό & Μέθοδος: η μεθοδολογία του ερευνητικού μέρους βασίστηκε στην ποιοτική έρευνα, μέσω της διάθεσης,
συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας ερωτηματολογίων της Maslach και του Spectοr τα οποία δόθηκαν και
στις τρεις κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που ερευνώνται.
Αποτελέσματα: η έρευνα έδειξε ότι ο βαθμός εργασιακής ικανοποίησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και
διοικητικού προσωπικού κρίνεται χαμηλός, ενώ ο βαθμός εργασιακού στρες που προκαλεί η έλλειψη
προσωπικού, ο μεγάλος φόρτος εργασίας και η χαμηλή αμοιβή, είναι μεγάλος.
Συμπεράσματα: η παρούσα έρευνα αποδεικνύει πως οι παράγοντες του εργασιακού στρες συσχετίζονται με το
επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, οι καλές συνθήκες εργασίας και οι καλές διαπροσωπικές
σχέσεις σχετίζονται θετικά με την εργασιακή ικανοποίηση και αρνητικά με το εργασιακό στρες, ενώ η
συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση σχετίζονται θετικά με το εργασιακό στρες και αρνητικά με
την εργασιακή ικανοποίηση. Ο παράγοντας των προσωπικών επιτευγμάτων επηρεάζει καίρια και τις δύο
μεταβλητές.
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ΕΑ 11
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τσαμπαλάκη Ζωή1, Κρικοπούλου Κωνσταντίνα2
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Γραφείο Εκπαίδευσης, ΓΝ Καβάλας,
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΤΕΠ, ΓΝ Δράμας
Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός (bullying) και η ηθική παρενόχληση (mobbing) αποτελούν ένα πολυδιάστατο και
υπαρκτό σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής φαινόμενο. Ο χώρος εργασίας και εν προκειμένω της
υγείας αποτελεί ένα καθόλα πρόσφορο έδαφος για την ανάδυση εκφοβιστικών συμπεριφορών που αγγίζουν
τα όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας επηρεάζοντας αρνητικά την σωματική και την ψυχική υγεία των
επαγγελματιών υγείας και δη των νοσηλευτών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάδειξη του φαινομένου και των επιπτώσεών
του στον χώρο εργασίας των νοσηλευτών.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση δημοσιευμένων άρθρων σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων (Medline, Cinahl, ΙΑΤΡΟΤΕΚ) και για την χρονική περίοδο 1998-2013 χρησιμοποιώντας ως λέξεις
κλειδιά “workplace bullying”, “mobbing”, “work harassment”, “nursing confrontation”, “nursing management”.
Αποτελέσματα: Η πραγματική διάσταση του φαινομένου όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες μελέτες δεν
είναι ακόμη γνωστή, σαφώς όμως δεν δύναται να υποτιμηθεί καθότι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Συμπεράσματα: Τα φαινόμενα προσβλητικής εκφοβιστικής μεταχείρισης και ηθικής παρενόχλησης των
εργαζόμενων νοσηλευτών ολοένα αυξάνονται υπονομεύοντας την ποιότητα ζωής στον χώρο εργασίας εν
γένει. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο εκφοβισμός δεν αποτελεί μία «φυσιολογική συμπεριφορά» απότοκο
του χαρακτήρα της εργασίας αλλά ένδειξη κατάχρησης της εξουσίας που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Η
έγκαιρη αναγνώριση και κατ’ επέκταση η δέουσα αντιμετώπιση του φαινομένου συντείνει στην ελαχιστοποίηση
των οιονδήποτε αρνητικών επιπτώσεών του, στην ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων και στην
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ΕΑ 12
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Αθανασάκης Ευστράτιος1, Καραβασιλειάδου Σαββατώ2
1. Απόφοιτος τμήματος Νοσηλευτικής, «Αλεξάνδρειο» ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, PhD(c), ΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ
Εισαγωγή: Η αναγνώριση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκτέλεση των φαρμακευτικών λαθών από
τους νοσηλευτές θεωρείται σημαντική παράμετρος ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών και παράγοντας
ανησυχίας για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και τη διοίκηση του νοοκομείου.
Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους μεμονωμένους και συστηματικούς παράγοντες που
συμβάλλουν στην εμφάνιση των φαρμακευτικών λαθών στην κλινική νοσηλευτική πράξη.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση άρθρων που δημοσιεύτηκαν στη βάση δεδομένων
PUBMED από το 1990 έως το Σεπτέμβρη του 2013, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: medication
errors, contributing/etiologic/risk factors, nurses, nursing. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των
βιβλιογραφικών παραπομπών των αρχικών άρθρων.
Αποτελέσματα: Συνολικά εισήχθεισαν στην ανασκόπηση 13 ερευνητικές μελέτες. Οι παράγοντες που
συμβάλλουν στην εμφάνιση των φαρμακευτικών λαθών από τους νοσηλευτές είναι είτε μεμωνομένοι, είτε
συστηματικοί. Στους μεμωνομένους παράγοντες συγκαταλέγονται η μη αποδοτική εικοινωνία μεταξύ των
επαγγελματιών υγείας, λάθη σε υπολογισμούς δοσολογίας, απουσία εφαρμογής και υιοθέτησης μέτρων κατά
την προετοιμασία των φαρμάκων, προσωπική αμέλεια και η σωματική κόπωση των νοσηλευτών. Στους
συστηματικούς παράγοντες αναφέρονται όσοι σχετίζονται με το σύστημα υγείας, τη σχέση τους και την
αλληλεπίδραση με τα φαρμακευτικά λάθη και περιλαμβάνουν παράγοντες όπως, οι διακοπές
εργασίας/αποσπάσεις προσοχής, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η αυξημένη αναλογία ασθενών για
κάθε νοσηλευτή.
Συμπεράσματα: Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση φαρμακευτικών λαθών ποικίλλουν. Η μείωση
της συχνότητας τους μπορεί να περιοριστεί, εφιστώντας την κατάλληλη προσοχή στους παράγοντες αυτούς,
εφαρμόζοντας τις κατάλληλες προληπτικές παρεμβάσεις.
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ΕΑ 13
ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Κωνσταντινίδου Άννα1,Μανομενίδης Γεώργιος2 ,Κουτσουμπού Σταυρούλα3,Στώικος Δημήτρης4, Ίβκοβιτς
Σνεζάνα5,Τσαμπαρλή Αναστασία6, Σιδηροπούλου Μαρία7, Ανδρεάδης Χαράλαμπος8
1. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
2. Νοσηλευτής Λοιμώξεων, Μsc, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
3. Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α΄, ΜΕΘ , ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
4. Νοσηλευτής ΤΕΠ, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
5. Γενική Ιατρός
6. Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
7. Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, Msc, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
8. Διοικητικός Υπάλληλος, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
Εισαγωγή: Τα νοσηλευτικά λάθη αποτελούν μια πραγματικότητα παγκοσμίως, με κυριότερους αιτιολογικούς
παράγοντες τον φόρτο εργασίας και την επαγγελματική εξουθένωση.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας πάνω στα λάθη
που γίνονται κατά την νοσηλεία και φροντίδα των ασθενών, και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην ψυχική και
σωματική υγεία, καθώς και στις κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις των ατόμων.
Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη είναι συγχρονική περιγραφική. Ο πληθυσμός στόχος είναι το νοσηλευτικό
προσωπικό τεσσάρων νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας. Εκτιμήθηκαν βασικά δημογραφικά στοιχεία, η
καταγραφή των λαθών και η ενημέρωση πάνω σε αυτά, οι συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές
επιπτώσεις, οι συσχετίσεις με δημογραφικά στοιχεία και με την υποστελέχωση και οργάνωση των τμημάτων.
Αποτελέσματα: Το συνολικό δείγμα ήταν 150 νοσηλευτές. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι παρά την μη καταγραφή των
λαθών, αυτά δεν είναι σημαντικά, υπάρχει ενημέρωση και θετική συμμόρφωση. Μόνο το 58% πιστεύει ότι
υπάρχει υποστελέχωση ικανή να οδηγήσει σε λάθη. Το 75% βιώνουν δυσάρεστα σωματικά συμπτώματα μετά
από κάποιο λάθος, ενώ σε μεγάλο ποσοστό η ένταση εκτονώνεται μέσα στην οικογένεια. Το 50% βασανίζεται
από την ανάμνηση του λάθους για πολλές ημέρες. Τα λάθη επηρεάζουν κοινωνικά και συναισθηματικά,
περισσότερο τους νοσηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης και αυτούς με τα λιγότερα έτη προϋπηρεσίας.
Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές κατά την διενέργεια λαθών, βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, με αντίκτυπο στην
υποκειμενική τους υγεία, και στην κοινωνική τους ζωή. Κάθε νοσηλευτικός χειρισμός εμπεριέχει την πιθανότητα
λάθους. Τα λάθη αυτά δεν αποτελούν κύρια ευθύνη των νοσηλευτών, όμως αυτοί επωμίζονται το ηθικό τους
κόστος.

ΕΑ 14
ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOBBING
Γκένου Χρυσούλα1, Κότσαλη Αγάπη 1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο Γ΄, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια στους εργασιακούς χώρους αναπτύχθηκε ένα νέο φαινόµενο, το οποίο αποτελεί
σοβαρό πρόβληµα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως
σύνδροµο Mobbing και περιγράφει την εσκεµµένη ηθική παρενόχληση ενός προκαθορισµένου θύµατος στο
πλαίσιο των σχέσεων µεταξύ συναδέλφων ή µεταξύ ανώτερου και κατώτερου στην ιεραρχία. Στα ελληνικά έχει
αποδοθεί με διάφορες λέξεις και περιφραστικές εκφράσεις όπως: εκφοβισμός, ηθική παρενόχληση, εργασιακή
υπονόμευση, εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση κλπ.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο σε θεωρητικό επίπεδο καταγράφοντας τι
αναφέρουν διάφοροι συγγραφείς και μελετητές για το σύνδρομο, τους τρόπους εκδήλωσής του, τις επιπτώσεις
στον εργαζόμενο και τις δυνατότητες υποστήριξής του σε νομικό πλαίσιο.
Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες και
μελετήθηκε η πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία με λέξεις κλειδιά όπως: σύνδρομο mobbing, ηθική και εργασιακή
παρενόχληση, εκφοβισμός.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Διανύοντας μια περίοδο οικονομικής κρίσης και επαγγελματικής ανασφάλειας
διαπιστώνεται ότι το σύνδρομο mobbing βρίσκει υπέδαφος για να εξελιχθεί. Οι διαστάσεις του φαινομένου δεν
είναι δυνατόν να υποτιμηθούν. Σημαντικότερο όλων είναι η άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
εργαζομένων σε τέτοιου είδους φαινόμενα και συμπεριφορές ώστε με τη μαζική καταδίκη τους να επιτευχθεί
καταστολή στην ανάπτυξη και την εξάπλωσή τους.
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1η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
13 & 14 Δεκεμβρίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»

ΕΑ 15
ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τζίτζικα Γεωργία¹, Μπέτος Κωνσταντίνος², Κουμαρά Πολυξένη³
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ - Φυσικοθεραπεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο Γ΄, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Βοηθός Νοσηλευτών/τριών ΔΕ - Φυσικοθεραπευτής ΤΕ, Χειρουργείο Γ΄, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο Γ΄, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Ο χώρος του χειρουργείου είναι μια πολυδιάστατη και ενεργητική μονάδα που εμπερικλείει πολλούς
κινδύνους οι οποίοι επηρεάζουν την ψυχοσωματική και πνευματική κατάσταση των ατόμων που εργάζονται σ’
αυτόν.
Σκοπός: Η ανάδειξη της αλληλεπίδρασης της αρχιτεκτονικής και των περιβαλλοντικών συνθηκών του χώρου του
χειρουργείου με το νοσηλευτικό προσωπικό.
Mέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αποτελέσματα: Ο χώρος των χειρουργικών επεμβάσεων είναι περιορισμένος, πολλές φορές με ελλιπείς
συνθήκες εξαερισμού, εναλλαγές φωτισμού, θόρυβο, με αρκετό τεχνολογικό εξοπλισμό. Το προσωπικό
αντιμετωπίζει σοβαρές καταστάσεις, απειλητικές για τη ζωή ή την ποιότητα ζωής των ασθενών και πολλές φορές
αυξημένο φόρτο εργασίας. Όλα αυτά προκαλούν κόπωση ψυχική και σωματική, προβλήματα ορθοκρισίας και
τελικά τραυματισμούς. Αυτό κοστίζει στα συστήματα υγείας σε χρήματα και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Συμπεράσματα: Η υγεία και η ασφάλεια είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για δράση και απόδοση. Η συνεχής,
σωστή και καθολική επιμόρφωση των εργαζομένων διασφαλίζει τη σωστότερη συμπεριφορά και την αρτιότερη
οργάνωση στο χώρο εργασίας αλλά και τη διεκδίκηση των μέτρων προστασίας, την αναζήτηση λύσεων και τη
συνεργασία με τους ιθύνοντες, όπου απαιτείται, για ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.

ΕΑ 16
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΥΠΝΟΥ, ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
Χαϊνοπούλου Θωμαΐς¹, Πετρίδου Πολυάνθη2, Απέργης Νικόλαος3
1. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη Μονάδας Μελέτης Ύπνου, Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Παύλος»,
Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλευτής ΤΕ, Μονάδα Μελέτης Ύπνου, Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για πολλούς σοβαρά
πάσχοντες ασθενείς από σύνδρομο απνοιών/υποπνοιών στον ύπνο (ΣΑΥΥ). Ο ρόλος του νοσηλευτή στη
συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία είναι πολύ σημαντικός, δεδομένου ότι στα καθήκοντά του ανήκουν η
ενημέρωση του ασθενούς, η εφαρμογή των διαφόρων τύπων συσκευών υποστήριξης της αναπνοής και οι
οδηγίες για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
Σκοπός: Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ασθενών με ΣΑΥΥ στη χρήση της συσκευής CPAP και της
αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
Μέθοδος Ανασκόπησης: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας της
τελευταίας πενταετίας, στις βάσεις δεδομένων PubMed, CINHAL, EMBASE, με τις λέξεις κλειδιά: σύνδρομο
απνοιών ύπνου, συσκευή CPAP, συμμόρφωση, νοσηλευτική παρέμβαση.
Αποτελέσματα: Η θεραπεία με συσκευή CPAP είναι συνήθως μακροχρόνια και η επιτυχία της προϋποθέτει
αποδοχή και συνεργασιμότητα του ασθενούς. Η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών όπως αίσθημα ξηρότητας,
ερεθισμός στο πρόσωπο, δυσανεξία πίεσης αέρα, ενόχληση του ή της συζύγου μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή
της θεραπείας και επανεμφάνιση της συμπτωματολογίας. Στους ασθενείς που χρησιμοποιούν τη CPAP
διαπιστώθηκε βελτίωση γενικά της ποιότητας ζωής και ιδιαίτερα της ημερήσιας κόπωσης και υπνηλίας, της
πρωινής κεφαλαλγίας, της ποιότητας του ύπνου, της νυχτουρίας, της διαταραχής της σεξουαλικής λειτουργίας
και των καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Συμπεράσματα: Το ΣΑΥΥ αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα κινδύνου για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και για το
κοινωνικό σύνολο. Η θεραπεία με CPAP είναι αποτελεσματική μόνον όταν ο ασθενής συμμορφώνεται σ΄αυτήν.
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ΕΑ 17
ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Μαυροπούλου Δάφνη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: η ραγδαία ανάπτυξη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρατηρήθηκε τις τελευταίες
δεκαετίες στον λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο, επέφερε επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης και συνεπώς
αύξηση του αριθμού των λεγόμενων ασθενών «τελικού σταδίου», οι οποίοι νοσηλεύονται είτε σε δημόσια είτε σε
ιδιωτικά ιδρύματα για την παροχή παρηγορικού τύπου ιατρικής φροντίδας.
Σκοπός: η εκτίμηση του επιπέδου της παροχής παρηγορικής φροντίδας σε ασθενείς τελικού σταδίου στις χώρες
του εξωτερικού και η σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα.
Μέθοδος: ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με την εξειδικευμένη παροχή
παρηγορικής φροντίδας σε ασθενείς που θεωρούνται ως τελικού σταδίου.
Αποτελέσματα: ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός και διαφοροποιημένος, όταν
η νοσηλεία αφορά ασθενείς τελικού σταδίου. Διάφορα ιατρικά, ηθικά ή και τεχνικά ζητήματα ανακύπτουν κατά
τη νοσηλεία ατόμων που δέχονται παρηγορική φροντίδα, λίγο πριν το τέλος της ζωής τους. Στις χώρες του
εξωτερικού υπάρχουν ειδικά κέντρα-ξενώνες που μεριμνούν για την ειδικού τύπου νοσηλεία αυτών των
ασθενών, την οποία αναλαμβάνουν ομάδες επιστημόνων. Θέματα όπως η ιδιαίτερη προσέγγιση των παιδιώνασθενών, το δίλλημα της ανάνηψης κατά τις τελευταίες ώρες ζωής και η αντιμετώπιση του θανάτου από
πλευράς νοσηλευτικού προσωπικού είναι αντικείμενα συνεχούς αναθεώρησης, που όμως έχουν τεθεί με σχετική
σαφήνεια, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα ελληνικά δεδομένα.
Συμπεράσματα: η παρηγορική φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου θα πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις στη χώρα
μας. Εξειδικευμένες μελέτες επάνω στο θέμα, θα βοηθήσουν ώστε να εκτιμηθεί το επίπεδο της ποιότητας
φροντίδας αυτής της ομάδας ασθενών, με σκοπό τη στοχευμένη δημιουργία ειδικών ξενώνων για τη φιλοξενία
τους.

ΕΑ 18
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
Βοβλιανού Σταυρούλα1, Νικηφορίδου Ναυσικά2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΤΝ ΓΝ Καβάλας
2. Προϊσταμένη ΜΤΝ, ΓΝ Καβάλας
Εισαγωγή: το νοσηλευτικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με ασθενείς με ΧΝΝ καλείται να αντιμετωπίσει, πέρα
από τις κοινές επιπλοκές που εκδηλώνουν οι νεφροπαθείς, μια πληθώρα προβλημάτων που πηγάζουν από τα
συμπτώματα και τις επιπλοκές της νόσου.
Σκοπός: οι από κοινού προσπάθειες και στόχοι των νοσηλευτών για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών
με ΧΝΝ ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή για τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Μέθοδος: εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση στον τομέα Νεφρολογικής Νοσηλευτικής.
Αποτελέσματα: η αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας στα παιδιά απαιτεί τη συνεργασία ποικίλων
ειδικοτήτων. Οι γονείς αλλά και το ίδιο το παιδί ενημερώνονται από το προσωπικό της μονάδας με ειλικρίνεια και
αισιοδοξία. Παράλληλα προετοιμάζονται για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας, αλλά και την
αργή ίσως απάντηση του μικρού ασθενούς.
Στην περίπτωση των εφήβων, η κατάθλιψη είναι η συνηθέστερη ψυχολογική επιπλοκή που συναντάται. Η
διάθεση αυτή φαίνεται να είναι διαρκής και συνήθως, εμφανίζεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και συναισθήματα
απογοήτευσης. Οι κύριοι αγχογόνοι παράγοντες των αιμοκαθαιρόμενων εφήβων είναι η αβεβαιότητα για το
μέλλον, η εξάρτηση από το προσωπικό υγείας, η αναμονή για μεταμόσχευση.
Από την άλλη πλευρά στους ηλικιωμένους νεφροπαθείς, το άγχος είναι το κυρίαρχο συναίσθημα. Αυτό
συμβαίνει διότι ο ασθενής δεν έχει διεξόδους.
Συμπεράσματα: οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται καλά παρά τις δυσκολίες τους. Χαρακτηριστικά της
καλής προσαρμογής είναι η διατήρηση του άγχους σε ελεγχόμενα όρια, η επιτυχής αποκατάσταση στη μέγιστη
φυσική ικανότητα τους ασθενούς και τέλος η διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης με γιατρούς και το νοσηλευτικό
προσωπικό.
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ΕΑ 19
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. ΜΙΑ
ΔΙΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αντωνιάδου Ελπίδα1 , Τούνης Στέφανος1, Αποστολάκη Ελένη1, Βαγιώτας Λάμπρος2, Καραμπατάκης
Παναγιώτης3
1. Νοσηλευτής/τρια ΤΕ, Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων, ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
3. Προϊστάμενος Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: η ενημέρωση των ασθενών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νοσηλευτικής διεργασίας μέσω της
οποίας οι νοσηλευτές της νεφρολογίας μπορούν να εκτιμήσουν, να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να
αξιολογήσουν ένα αποτελεσματικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών. Ο απώτερος στόχος
της ενημέρωσης των ασθενών είναι να επιτευχθούν μακροχρόνιες αλλαγές στη συμπεριφορά τους που θα τους
επιτρέψουν να παίρνουν αυτόνομες αποφάσεις, να αναλαμβάνουν την ευθύνη της φροντίδας τους όσο το
δυνατόν περισσότερο, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
Σκοπός: σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη της ανάγκης και του δικαιώματος των ασθενών για
ενημέρωση, και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο νοσηλευτής εκπαιδεύοντας τον ασθενή και την
οικογένειά του.
Μέθοδος: πηγή των πληροφοριών μας είναι η Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και αποτελέσματα
ερωτηματολογίων που απάντησαν οι ασθενείς της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης τα τελευταία 2 έτη.
Συμπεράσματα: η ενημέρωση των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί εξαιρετικά σημαντική
νοσηλευτική παρέμβαση, που οδηγεί μαζί με την διεπιστημονική ομάδα, σε πληθώρα θετικών εκβάσεων για τον
ασθενή και την οικογένειά του.

ΕΑ 20
ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER Η ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΙΑΣΙΜΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ;
Σταφυλάκη Άννα1, Παπαράντζα Δήμητρα2
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Ορθοπαιδικό Τμήμα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ορθοπαιδικό Τμήμα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: τόσο η Νόσος Alzheimer όσο και η κατάθλιψη αποτελούν φαινόμενα που απαντώνται συχνά στους
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Στις μέρες μας η σχέση μεταξύ των δύο αυτών διαταραχών είναι πολύπλοκη.
Πολλές φορές μπορεί να υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο ή ακόμα κάποιο γνώρισμα από το ένα να φαίνεται ότι
αποτελεί παράγοντα κινδύνου, σύμπτωμα ή συνέπεια του άλλου.
Σκοπός: η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και η ευαισθητοποίηση τους σχετικά με την άνοια και την
κατάθλιψη στους ασθενείς προχωρημένης ηλικίας. Στόχος μας να τονιστεί η σημασία που έχει η σωστή
διάγνωση για την παροχή κατάλληλης και ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας.
Μέθοδος: βιβλιογραφική ανασκόπηση με αναζήτηση δεδομένων από διεθνή επιστημονικά άρθρα και
επίσημους διαδικτυακούς τόπους.
Αποτελέσματα: σύμφωνα με διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ασθενών που
έχουν διαγνωστεί με Νόσο Alzheimer μπορεί να πάσχει τελικά από κάποιο άλλο είδος διαταραχής όπως «ψευδο
– άνοια» ή ακόμα και κατάθλιψη.
Συμπεράσματα: ο ρόλος του νοσηλευτή είναι πολύπλευρος. Μέσα από την επαγρύπνησή του μπορεί να
συμβάλει στη σωστή διάγνωση και επιλογή κατάλληλης θεραπείας, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος
νοσηλείας αλλά και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του ασθενούς και του περιβάλλοντός του.

ΕΑ 21
ΟΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ Η ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Πλακίδα Αριστέα
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΜSc, Επισκέπτρια Υγείας ΚΥ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Άνω Λιόσια Αττικής,
Νοσηλεύτρια – Εθελόντρια ΜΑΦ, Εργαστηριακή Συνεργάτης ΤΔΥΚΥ, ΤΕΙ Αθήνας.
Εισαγωγή:
Καθώς οι νέες ευθύνες της ενηλικίωσης πλησιάζουν και οι δυσκολίες της σεξουαλικής
προσαρμογής γίνονται ολοφάνερες, τα συνηθισμένα αισθήματα της δυστυχίας και της εσωτερικής
αναστάτωσης εξελίσσονται για μερικούς εφήβους σε πιο καταθλιπτικές διαθέσεις, μια αίσθηση και αδυναμίας
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απέναντι σε γεγονότα που είναι έξω, πάνω ή πέρα από τον έλεγχό τους. Ενώ μερικοί έφηβοι επιχειρούν ακόμη
και να αυτοκτονήσουν. Στον 21ο αιώνα τα περιστατικά των αυτοκτονιών στους εφήβους έχουν αυξηθεί
δραματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες.
Σκοπός: Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τους παράγοντες που
επηρεάζουν και οδηγούν τους εφήβους στην απόπειρα αυτοκτονίας και τα τόσα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά, καθώς και η αναγκαιότητα συνεχούς επαγρύπνησης.
Mέθοδος ανασκόπησης: Επιχειρήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικών άρθρων σε ελληνικές και ξένες
βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφική αναζήτηση στο διαδίκτυο με λέξεις κλειδιά αυτοκτονία, έφηβοι, οικογένεια,
σχολείο, περιβάλλον, ψυχολογικές διαταραχές.
Αποτελέσματα: Το φάσμα και η πολυπλοκότητα των παραγόντων που σχετίζονται με την αυτοκτονία έχουν ως
συνέπεια την μη ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το θέμα αυτό. Η συμπεριφορά αυτοκτονίας του εφήβου είναι
συχνά απρόβλεπτη, αφού οι περισσότερες ενδείξεις των τάσεων αυτών δεν προκαλούν καμία ανησυχία στο
οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να προληφθεί το τραγικό αυτό γεγονός, διότι ερμηνεύονται ως φυσιολογικές
διαταραχές της ηλικίας. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την εκδήλωση της αυτοκτονίας είναι η κατάθλιψη και
οι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις καθώς και η παρορμητικότητα της εφηβείας. Κοινό χαρακτηριστικό των
περισσοτέρων εφήβων με τάσεις αυτοκτονίας είναι η βίωση συναισθημάτων χαμηλής αυτοεκτίμησης, η έλλειψη
παντελούς ελπίδας και η αδυναμία έκφρασης και αποδοχής των συναισθημάτων τους. Τις περισσότερες φορές
η απόπειρα δεν αποσκοπεί στον τερματισμό της ζωής αλλά στη «δραπέτευση» από τις αφόρητες για τον έφηβο
συνθήκες. Στην πραγματικότητα αποτελεί τρόπο επικοινωνίας και έκκλησης για βοήθεια. Αυτό που χρειάζεται ο
έφηβος είναι κατανόηση , ενδιαφέρον, διάλογος και προπάντων αγάπη.
Συμπεράσματα: Η απόπειρα αυτοκτονίας αποτελεί ένα κάλεσμα για βοήθεια, ένα μήνυμα θυμού που δηλώνει τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο έφηβος στην επικοινωνία με το περιβάλλον του, καθώς και στη διαχείριση
σοβαρών καταστάσεων που μπορεί να βιώνει. Είναι απαραίτητη η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, η
ανοιχτή επικοινωνία, καθώς και η κατανόηση των εφήβων προκειμένου να ελεγχθεί και να μειωθεί το φαινόμενο.
Ας πάψει λοιπόν η αυτοκτονία να αποτελεί, στην εποχή μας ένα θέμα «ταμπού» και επιτέλους ας αρχίσουμε όλοι
μας να μιλάμε ανοιχτά για το πρόβλημα αυτό.

ΕΑ 22
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ;
Κανή Μαρία1, Αλούσι Αρμίλντα2, Δετοράκης Ιωάννης 3,Βανταράκης Απόστολος 4
1. Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ Πατρών
2. Νοσηλεύτρια ΕΠΑ.Σ Σωτηρία Αθηνών
3. Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
4. Επίκουρος Καθηγητής της Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εισαγωγή: Οι αλλαγές που επιφέρει ο άνθρωπος στην ατμόσφαιρα της γης και στους ωκεανούς έχουν κάνει
τον πλανήτη μας επικίνδυνο μέρος καθώς συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας των
φυσικών καταστροφών κάνοντας το μέλλον να διαγράφεται αβέβαιο.
Σκοπός: Η εξέταση του άμεσου τρόπου αντίδρασης των ανθρώπων σε περιπτώσεις εκδήλωσης ακραίων
φυσικών φαινομένων, καθώς και τι μέτρα αυτοπροστασίας επιλέγουν να λαμβάνουν. Επίσης μελετήθηκαν οι
παράγοντες που επηρεάζουν τις επιμέρους αντιδράσεις των ερωτώμενων αλλά και οι παράγοντες που δεν τις
επηρεάζουν.
Υλικό & μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη την χρονική περίοδο από 1/2/2013 έως και 30/4/2013 όπου
συμπληρώθηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια κλειστού τύπου από 499 δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Το
ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 20 ερωτήσεις. Η κωδικοποίηση και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με χρήση του
στατιστικού προγράμματος SPSS 14.0,εφαρμόζοντας το στατιστικό έλεγχο χ2.
Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η αντίδραση των ατόμων πριν, μετά καθώς και τα μέτρα
πρόληψης που λαμβάνονται σε διάφορες ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές όπως σεισμική δόνηση, έντονη
βροχόπτωση-πλημμύρα, πυρκαγιά, τυφώνας ή ανεμοστρόβιλος. Για κάθε περίπτωση μελετήθηκαν έξι
μεταβλητές (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, τόπο διαμονής, οικογενειακή κατάσταση) ως προς το
αν η κάθε μια σχετίζεται με την κύρια μεταβλητή (αντιδράσεις, μέτρα).
Συμπεράσματα: Η έλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού κυρίως σχετίζεται με την ανταπόκριση του
στις φυσικές καταστροφές. Η συσσώρευση πληθυσμού παρατηρείται έντονη σε περιοχές επιρρεπείς στους
φυσικούς κινδύνους με αίτια κατά κύριο λόγο οικονομικά. Σοβαρότερες παρουσιάζονται οι συνέπειες των
φαινομένων αυτών στα πολυκατοικημένα αστικά κέντρα των τεχνολογικά αναπτυγμένων πόλεων.
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ΕΑ 23
ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Καραχριστιανού Μαρία1, Σαραφοπούλου Σταυρούλα2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Παθολογική Κλινική,ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2. Φοιτήτρια Οδοντιατρικής Σχολής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Κάθε χρόνο, σε όλες τις ηπείρους, καταγράφονται πολλές φυσικές καταστροφές (πλημμύρες,
σεισμοί, κατολισθήσεις, εκρήξεις ηφαιστείων, τυφώνες κ.ά.) και τα τελευταία χρόνια έχουν προκληθεί αρκετά
εκατομμύρια θάνατοι από πολέμους, τρομοκρατικές επιθέσεις, βιομηχανικά ατυχήματα. Οι ομάδες του
πληθυσμού που είναι ευάλωτες στιςκαταστροφές ή στις ένοπλες συγκρούσεις είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και
ακολουθούν οι γυναίκες. Οι ηλικιωμένοι, κατά τη φάση ενός επείγοντος, παρουσιάζουν συνήθως νοσήματα
φθοράς, ενώ τα παιδιά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στους τραυματισμούς, τις λοιμώξεις και τη δυσθρεψία.
Σκοπός: Η καταγραφή των νοσημάτων που δύναται να μεταδοθούν κατά τη φάση ενός επείγοντος και κατά τη
μετακαταστροφική περίοδο καθώς επίσης και η περιγραφή των προληπτικών μέτρων.
Υλικό και Μέθοδος: H αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με συστηματικό τρόπο στους
δικτυακούς τόπους MEDLINE (2005-2013) και CINAHL (2005-2013) με τη βοήθεια των λέξεων κλειδιά:
ανθρωπογενείς καταστροφές, φυσικές καταστροφές, μεταδοτικά νοσήματα, προληπτικά μέτρα.
Αποτελέσματα: Οι συνέπειες για την υγεία του πληθυσμού που θα επιζήσει της καταστροφής σχετίζονται με τις
συνθήκες συνωστισμού μεγάλου αριθμού επιζώντων, σε συνδυασμό με ανεπαρκή πρόσβαση σε ασφαλές
νερό και τουαλέτες. Τα κυριότερα νοσήματα που εμφανίζονται κατά τη μετακαταστροφική περίοδο είναι ο
τυφοειδής πυρετός, η οξεία γαστρεντερίτιδα, η ελονοσία, η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, τα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α. Τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα
πρόληψης, όπως το σωστό σχεδιασμό των χώρων διαμονής των πληγέντων, την εξασφάλιση συνθηκών
υγιεινής και την επαρκή ποσότητα αντιβιοτικών και εμβολίων.
Συμπεράσματα: Η σωστή χρήση των μέτρων πρόληψης, η διεθνής συνεργασία, η επιτήρηση για την έγκαιρη
αναγνώριση επιδημιών καθώς επίσης και η άμεση εγκατάσταση συστήματος επαγρύπνησης/έγκαιρης
προειδοποίησης, αποτελούν ουσιαστικά μέτρα για τον έλεγχο και την πρόληψη διασποράς μεταδοτικών
νοσημάτων σε καταστάσεις ανθρωπιστικού επείγοντος. Απαραίτητη κρίνεται η συστηματική ενημέρωση και
πρακτική εκπαίδευση του συνόλου του υγειονομικού δυναμικού της χώρας σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών.

ΕΑ 24
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΦΥ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥ ΘΕΡΜΗΣ
Βλάχου Αθανασία1, Λιόρα Δέσποινα2, Λιόρα Βασιλική3, Αναγνώστου Αλεξάνδρα4, Μούστου Ιωάννα5
1. Διαιτολόγος ΚΥ Θέρμης
2. Φοιτήτρια ιατρικής ΑΠΘ
3. Φοιτήτρια μαθηματικού ΑΠΘ
4. Νοσηλεύτρια ΚΥ Θέρμης
5. Γενική ιατρός ΚΥ Θέρμης
Εισαγωγή: Εξαιτίας του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ασθενών με διατροφοεξαρτώμενες παθήσεις,
όπως παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ο
ρόλος του διατροφολόγου στην Πρωβάθμια περίθαλψη με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της κοινότητας, είναι καθοριστικός.
Σκοπός: Η αποτύπωση της άμεσης διατροφικής παρέμβασης στην κοινότητα απο το διατολογικό γραφείο του
Κ.Υ.Θέρμης, σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης καθώς και η ανίχνευση δυσκολιών στο
έργο του.
Μέθοδος: Καταγραφή 4832 άτόμων που δέχτηκαν παρέμβαση σε επίπεδο αγωγής υγείας από τη διαιτολόγο
του Κ.Υ Θέρμης, καθώς και 250 ατόμων εντατικής παρακολούθησης για απώλεια βάρους, ρύθμιση σακχαρώδη
διαβήτη, έλεγχο δυσλιπιδαιμιών και διατήρηση αποτελέσματων της παρέμβασης.
Αποτελέσματα: Ο παραπάνω πληθυσμός δέχτηκε αγωγή υγείας σε Δήμους, και μη, της περιοχής ευθύνης του
Κ.Υ.Θέρμης σε ΚΑΠΗ11,39%,Νηπιαγωγεία 6,12% , Δημοτικά Σχολεία 29%, Γυμνάσια 2,85%, Λύκεια 10,25%,
Πανεπιστήμιο 14,24%, Σύλλογοι 7,4%. Από τα 250 άτομα που προσήλθαν στο διαιτολογικό γραφείο
παρατηρήθηκε ότι έπασχαν απο διαβήτη 2.68%, δυσλιπιδαιμίες 1.64% , παχυσαρκία 1.44% , αρτηριακή υπέρταση
0,44% και ήταν καπνιστές 72%.
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Συμπεράσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων περιοχής δέχτηκαν διατροφική αγωγή. Επίσης
παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό διατροφοεξαρτώμενων ασθενειών. Απαιτείται σχεδιασμός για την
αντιμετώπιση την πρόληψη και τη μείωση των επιπλοκών τους μέσω υγειινοδιαιτητικών παρεμβάσεων.

ΕΑ 25
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ματαπά Ελευθερία1, Μπαϊνούζη Σταματία2
1. Νοσηλεύτρια ΜΒΑ, Παιδοογκολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη MΒΑ, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Πρόκειται για μια νέα δραστηριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης η οποία προήλθε μετά από πίεση
των πολιτών και την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο 3448/2006 άρθρο 35, να
αναλάβει την δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών. Σημαντικό ρόλο έχουν παίξει η επιτροπή για το
δικαίωμα της αποτέφρωσης των νεκρών στην Ελλάδα καθώς και άλλα θρησκευτικά δόγματα όπως οι
ευαγγελιστές, οι Διαμαρτυρόμενοι, βουδιστές, ταοϊστές, ινδουιστές.
Σκοπός: Η κατασκευή αποτεφρωτηρίου η οποία θα διασφαλίζει το δικαίωμα στην αποτέφρωση και η
διασφάλιση ποιότητας και συνέπειας. Η προστασία του περιβάλλοντος (γη και υδροφόρος ορίζοντας). Η
απαλλαγή της οικογένειας από τα έξοδα της κατασκευής και συντήρησης ενός τάφου καθώς είναι πολύ
οικονομικότερη της ταφής.
Μέθοδος: Η ανασκόπηση περιέλαβε πηγές από την Εφημερίδα Κυβερνήσεως Ελλ. Δημοκρατίας, από τον δήμο
Θεσσαλονίκης, από την Επιτροπή για το δικαίωμα αποτέφρωσης στην Ελλάδα, από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Αποτέφρωσης, από άρθρα σε εφημερίδες (Καθημερινή, Βήμα) και από το Internet.
Αποτελέσματα: Με την αποτέφρωση δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αποτεφρωθούν.
Απαλλάσσεται η οικογένεια του νεκρού από την υποχρεωτική εκταφή της σωρού σε 3-5 χρόνια μετά την ταφή.
Το κόστος κατασκευής αποτεφρωτηρίου είναι υψηλό με δεδομένη την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του
Δήμου και της χώρας.
Συμπεράσματα: Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα πρωτόγνωρο για την χώρα ιδιαιτέρως ευαίσθητο σε σχέση με
τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις. Η συνεργασία του δήμου με την εκκλησία είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Η
θέση της εκκλησίας απέναντι στην αποτέφρωση και η προαιρετική απόφαση των εκκλησιαστικών λειτουργών
για την ανάγνωση της εξοδίου ακολουθίας στο νεκρό είναι τροχοπέδη στην επιλογή της αποτέφρωσης.

ΕΑ 26
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HICKMAN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Κοτζαπαναγιώτου Ειρήνη1, Παναγιωτίδου Βαρβάρα2, Βολονάκη Ελπινίκη3, Αχινιώτης Γεώργιος4, Λατσίνη
Μαρία5, Κοτζαπαναγιώτου Φανή6, Βόλακλη Ελένη7, Σδούγκα Μαρία8
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΔΕ, ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ – Ψυχολόγος ΠΕ, ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
4. Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Αναπληρωτής προϊστάμενος, ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
5. Προϊσταμένη ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
6. Νοσηλεύτρια ΤΕ
7. Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄, ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
8. Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΜΕΘ Παίδων, ΓΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Ο καθετήρας HICKMAN είναι ένας κεντρικός φλεβικός καθετήρας από σιλικόνη κατάλληλος για
μακροχρόνια παραμονή στο αγγείο.
Σκοπός: Να καταγραφεί η χρήση και οι επιπλοκές των καθετήρων Hickman σε παιδιατρικούς ασθενείς ΜΕΘ.
Υλικό και μέθοδος: Προοπτική ετήσια μελέτη (2012) όλων των Hickman. Καταγραφή: δημογραφικά δεδομένα,
δεδομένα καθετήρων, μηχανικές και λοιμώδεις επιπλοκές και η έκβαση των ασθενών. Γινόταν καθημερινή
παρακολούθηση της λειτουργίας των καθετήρων και περιποίησή τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο της
μονάδας.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 31 καθετήρες Hickman σε 24 ασθενείς ηλικίας 1,5 μηνών έως 14 ετών.
Καταγράφηκαν 19 μηχανικές επιπλοκές (μερική απόφραξη 5, διαρροή 3, πλήρης απόφραξη 2, ρήξη καθετήρα 2,
οίδημα-φλεγμονή πύλης εξόδου 2, οίδημα τοπικό 2, τσάκισμα 1, σύνδρομο άνω κοίλης 1, ατυχηματική
αφαίρεση 1) και 15 επεισόδια βακτηριαιμιών (Gram αρνητικά 6, Gram θετικά 4, Μύκητες 5) 18 καθετήρες
χρειάστηκαν ηπαρίνη, 8 χρειάστηκαν ουροκινάση και σε 8 έγινε lock therapy. Οι ημέρες παραμονής του
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1η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
13 & 14 Δεκεμβρίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»
καθετήρα κυμαίνονται από 2 έως 145, με συνολικό χρόνο καθετηριασμού 1537 ημέρες (7,8 επεισόδια
βακτηριαιμίας σε 1000 ημέρες καθετηριασμού). 13 καθετήρες αφαιρέθηκαν, 3 ασθενείς απεβίωσαν, 2 ασθενείς
παραμένουν στη ΜΕΘ και οι υπόλοιποι διακομίστηκαν σε άλλες κλινικές.
Συμπεράσματα: Η χρήση καθετήρων Ηickman στην παρούσα μελέτη παρουσιάζει σχετικά υψηλά ποσοστά
μηχανικών και λοιμωδών επιπλοκών. Η αυστηρότερη εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων αναμένεται
να οδηγήσει σε μείωση των επιπλοκών.

ΕΑ 27
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κόκορη Ευδοκία1, Δουλγερίδου Αθηνά 1, Μπαραχάνου Αρίστη 1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναισθησιολογικό Α΄, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: το μαιευτικό επείγον περιστατικό στην χειρουργική αίθουσα ή στην αίθουσα τοκετών απαιτεί υψηλής
ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα καθώς αφορά νέα, συνήθως υγιή άτομα, συχνά απειλεί τη ζωή δύο υπάρξεων
και μπορεί να έχει ταχύτατη και καταστροφική εξέλιξη. Ο νοσηλευτής του αναισθησιολογικού τμήματος οφείλει
να κατέχει εξιδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για να συμβάλει στη διαχείριση αυτών των περιστατικών.
Σκοπός: της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού του
αναισθησιολογικού τμήματος στην αντιμετώπιση των μαιευτικών επειγόντων περιστατικών.
Μέθοδος: ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: επείγον μαιευτικό
περιστατικό, νοσηλευτής αναισθησιολογικού
Αποτελέσματα: Ιδιαίτερα απαιτητική είναι η εμπλοκή του νοσηλευτή του αναισθησιολογικού τμήματος σε
περιπτώσεις μαιευτικής αιμορραγίας, στην αντιμετώπιση επιτόκου με προεκλαμψία/ εκλαμψία καθώς και στην
καισαρική τομή επιτόκων με συνοδές νόσους. Η πρόκληση για τον νοσηλευτή είναι μεγάλη καθώς απαιτείται μια
σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων όπως: βασική κατανόηση των φυσιολογικών μεταβολών της εγκυμοσύνης,
γνώση των ιδιαιτεροτήτων της μαιευτικής ανιασθησίας και της διαχείρισης των συνηθέστερων εποπλοκών του
τοκετού, εξοικίωση με τα φάρμακα και τον εξοπλισμό που απαιτούνται, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα,
προνοητικότητα στην εκτέλεση των διάφορων κινήσεων καθώς και δυνατότητα εργασίας και επικοινωνίας μέσα
σε μία ομάδα που εργάζεται υπο συνθήκες πίεσης. Ο νοσηλευτής συμβάλει στην προετοιμασία και εκτέλεση της
ταχείας εισαγωγής στην αναισθησία, της αντιμετώπισης του δύσκολου αεραγωγού καθώς και στη διενέργεια
της περιοχικής αναισθησίας. Επιπλέον, συμβάλει στην αντιμετώπιση των συχνότερων επιπλοκών της μαιευτικής
αναισθησίας (αναγωγή – εισρόφηση, υπόταση, αρρυμίες κ.α.). Οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή φλεβική
πρόσβαση με μεγάλης διαμέτρου φλεβοκαθετήρες καθώς και άμεση διαθεσιμότητα των φαρμάκων που
απαιτούνται για την αναισθησία, την αναζωογόνηση (αγγειοσυσπαστικά, ινότροπα, ατροπίνη) ή την
αντιμετώπιση των μαιευτικών επιπλοκών (μητροσυσπαστικά, αντιυπερτασικά, παράγωγα αίματος).
Συμπεράσματα: ο νοσηλευτής του αναισθησιολογικού τμήματος κατέχει έναν κομβικό, πολύπλευρο και πολύ
απαιτητικό ρόλο στην υποστήριξη και αντιμετώπιση των επειγόντων μαιευτικών περιστατικών.

ΕΑ 28
ΑΜΒΛΩΣΗ Ή ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟ ΜΕ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΙΑ;
Πεδιαδιτάκη Ουρανία1, Θεοφανίδης Δημήτριος2
1. Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια MSc, Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής “Απόστολος Φωκάς”, ΓΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη
2. Καθ. Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΣΕΥΠ, ΑΤΕΙΘ
Εισαγωγη: Η άμβλωση είναι ένα σημαντικό ζήτημα στη σύγχρονη πραγματικότητα, δεδομένου ότι εφαρμόζεται
συχνά, χωρίς όμως να συζητείται ανοιχτά και διεξοδικά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με περίπλοκες ιατρικές
περιστάσεις και ειδικές ηθικές διαστάσεις.
Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης (case-study) για την υποστήριξη της οποίας πραγματοποιήθηκε
αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Medline με λέξεις κλειδιά: άμβλωση, ηθικό δίλημμα, ωφελιμισμός,
δεοντολογισμός.
Σκοπός: Η μελέτη των θέσεων των δύο πολικών θεωριών ηθικής της Ωφελιμιστικής και της Δεοντολογικής σε
σχέση με το ζήτημα που εγείρει ένα πραγματικό σενάριο όταν η μητέρα ενός εμβρύου με ανεγκεφαλία έρχεται
αντιμέτωπη με την άμβλωση που για αυτήν έχει ισχυρές ηθικές εμπλοκές.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την δεοντολογική θεωρία η ζωή του μωρού θα πρέπει να διασωθεί, ανεξαρτήτως
συνθηκών, δεδομένου ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και έχει μοναδική αξία. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι της
ωφελιμιστικής θεωρίας υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις στην ζωή της εγκύου και της οικογένειας της, είναι τα
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κριτήρια για την λήψη της τελικής απόφασης. Η μητέρα βαθύτατα επηρεασμένη από θρησκευτικές πεποιθήσεις,
αποφάσισε να συνεχίσει την εγκυμοσύνη και να γεννήσει το κύημα. Το βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά τον
τοκετό όπως είχε προβλεφθεί.
Συμπεράσματα: Η κατανόηση των πεποιθήσεων της εγκύου και ο σεβασμός της αυτονομίας της αποτελεί
στοιχείο ορθής επαγγελματικής πρακτικής στον χώρο της υγείας. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι για να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τις διαδικασίες λήψης απόφασης τόσο της εγκύου
όσο και της οικογένειας της σε παρόμοιες περιστάσεις. Τέλος, η συνεχιζόμενη επιμόρφωση τους σε θέματα
ηθικής και σεβασμού πολιτισμικών και θρησκευτικών αντιλήψεων είναι πολύτιμο επαγγελματικό εφόδιο.

ΕΑ 29
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΤΟΚΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κύρλεση Μαρία1, Αντωνάκου Αγγελική2
1. Φοιτήτρια Τμήματος Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Μαία – MSc, PhD, Καθ. Εφαρμογών, Τμήματος Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η επισκληρίδιος αναλγησία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής πολλών γυναικών ως προς την ανακούφιση
του πόνου του τοκετού.
Σκοπός: Η διερεύνηση των επιδράσεων της επισκληριδίου αναλγησίας στη διάρκεια του 1ου και του 2ου σταδίου
τοκετού και ο συσχετισμός της με δημογραφικούς και άλλους παράγοντες.
Μέθοδος: Αναδρομική συγκριτική μελέτη με τη λήψη στοιχείων από τα μητρώα τοκετού και τα ιστορικά γυναικών
που γέννησαν στο «Ιπποκράτειο» ΓΝ Θεσσαλονίκης από 1-1-2013 έως 30-9-2013. Συλλέχθηκαν στοιχεία για
n1=100 πρωτοτόκες γυναίκες, οι οποίες δεν έκαναν χρήση επισκληριδίου κατά τον τοκετό τους (ομάδα ελέγχου)
και n2= 100 πρωτοτόκες γυναίκες, στις οποίες έγινε εφαρμογή επισκληριδίου αναλγησίας σε κάποιο στάδιο του
τοκετού τους. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS 19.0.
Αποτελέσματα: Οι επίτοκες μεγαλύτερης ηλικίας επέλεξαν συχνότερα να κάνουν επισκληρίδιο αναλγησία κατά
τον τοκετό τους (29,23±5,3 έτη έναντι 25,23 ±5,7 έτη). Η μέση χρονική διάρκεια του 1ου & 2ουσταδίου του τοκετού,
καθώς και η διάρκεια χρήσης ωκυτοκίνης ήταν στατιστικά αυξημένη στην ομάδα επισκληριδίου. Η συχνότητα
εκτέλεσης της περινεοτομής βρέθηκε αυξημένη στην ομάδα ελέγχου. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφοροποιήσεις στα APGAR score των νεογνών.
Συμπεράσματα: Η επισκληρίδιος αναλγησία είναι μία ασφαλής μέθοδος αναλγησίας για τις επίτοκες, οι οποίες
ωστόσο πρέπει να ενημερώνονται ενδελεχώς ήδη από τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ώστε να μπορούν να
επιλέξουν εάν θα τη χρησιμοποιήσουν ή όχι.

ΕΑ 30
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θεοδωρίδου Ανατολή
Μαία, ΜSc, PhD(c), Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Μαιευτικής, ΑΤΕΙ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης. Η αξιολόγηση των παραδοσιακών
γραπτών και προφορικών εξετάσεων αποκάλυψαν πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Η κριτική αξιολόγηση
οδήγησε στην βελτίωση και στη χρήση νέων μεθόδων εξέτασης σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους.
H αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να συνοδεύεται και από αλλαγές στον τρόπο
εξετάσεων.
Σκοπός: Nα περιγραφούν οι αρχές, οι μέθοδοι, τα εργαλεία αλλά και οι τεχνικές αξιολόγησης ενός
προγράμματος εκπαίδευσης κλινικών δεξιοτήτων στην προπτυχιακή ιατρική και συναφών επαγγελμάτων
εκπαίδευση.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση νεότερων μεθόδων εξέτασης καθώς και εργαλεία κλινικών δεξιοτήτων.
Αποτελέσματα: Μια εξέταση δεν μπορεί να εκτιμήσει όλους του εκπαιδευτικούς στόχους χρειάζεται η δημιουργία
ενός εξεταστικού συστήματος με διαφορετικές μεθόδους για την αξιολόγηση γνώσεων δεξιοτήτων και
συμπεριφορών. Με υψηλή αξιοπιστία υψηλή εγκυρότητα εφαρμοσιμότητα και θετική επίδραση στους
εκπαιδευόμενους.
Συμπεράσματα: Το εξεταστικό σύστημα δεν πρέπει να είναι εξοντωτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει γραπτές
εξετάσεις, προφορικές εξετάσεις, κλινικών δεξιοτήτων σε συνθήκες προσομοίωσης και πραγματικές συνθήκες.
Αλλά και άλλες μεθόδους που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση τάσεων και συμπεριφορών. Μια μέθοδος
αξιολόγησης δεν μπορεί να εκτιμήσει όλους τους εκπαιδευτικούς στόχους, σίγουρα όμως θα πρέπει να έχει
θετική επίδραση στους εκπαιδευόμενους και στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Περιλήψεις Εργασιών

ΑΑ 01
ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος1, Νικολαΐδου Μαγδαληνή2, Ρηνάκη Ελένη3, Σγουράδης Απόστολος4
1. Νοσηλευτής ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
2. Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
3. Φαρμακοποιός, ΓΝ «Άγιος Γεώργιος», Χανιά
4. Εντατικολόγος, Επιμελητής Α΄, υπεύθυνος ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Σκοπός: Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας λειτουργεί με 280 αναπτυγμένες κλίνες και καλείται να καλύψει τις
ανάγκες 103.975 κατοίκων του νομού Δράμας, ενώ σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Π.Υ. εξυπηρετεί και ευρύτερες
ανάγκες του Ε.Σ.Υ. Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας λειτουργεί από 15/03/2000 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, οι
κλίνες της οποίας έχουν σταδιακά και μέχρι σήμερα αναπτυχθεί από 2 σε 5. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι
αφενός η ανάδειξη κάποιων πρώτων περιγραφικών στατιστικών χαρακτηριστικών της ΜΕΘ μετά από 10 χρόνια
συνεχούς λειτουργίας και αφετέρου να καταγραφεί το πλήθος των περιστατικών που εισάγονται και
αντιμετωπίζονται προκειμένου να καταδειχθεί η ανάγκη ενίσχυσής της σε ανθρώπινο δυναμικό.
Μέθοδος: Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται στο μητρώο των
ασθενών της ΜΕΘ από 15/03/2000 μέχρι 15/03/2010. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό
ανά έτος και συνολικά της κατανομής των περιστατικών σε άνδρες και γυναίκες, του μέσου όρου ηλικίας, της
μέσης διάρκειας νοσηλείας, του ποσοστού θνησιμότητας, της γεωγραφικής προέλευσης και κατανομής των
περιστατικών που εξήλθαν από τη ΜΕΘ Δράμας και τον τρόπο κατανομής των ασθενών στους διαφόρους
ασφαλιστικούς φορείς. Τέλος, οι διαγνώσεις των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Δράμας διαχωρίστηκαν
σε 2 γενικές ομάδες – Παθολογικής και Χειρουργικής αιτιολογίας – και στη συνέχεια ταξινομήθηκαν σε 3 πιο
ειδικές ομάδες διαγνώσεων, ενώ τα περιστατικά που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε κάποια από αυτές τις 6
ομάδες, αποτέλεσαν την 7η ομάδα (Λοιπά), και υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες συχνότητές τους. Οι 7 αυτές
κατηγορίες είναι οι εξής: 1) Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια και ειδικά προβλήματα του Αναπνευστικού – Οξεία
Καρδιαγγειακή Ανεπάρκεια και ειδικά προβλήματα του Καρδιαγγειακού, 2) Πολυοργανική Ανεπάρκεια – Σηπτική
Καταπληξία (Shock), 3) Αγγειακό Ισχαιμικό και Αιμορραγικό Επεισόδιο – Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα, 4) Τραύμα, 5)
Νεοπλασία, 6) Αιμοδυναμική αστάθεια – Μετεγχειρητική Παρακολούθηση, και 7) Λοιπά.
Αποτελέσματα: Στα δέκα χρόνια λειτουργίας της ΜΕΘ νοσηλεύτηκαν 822 ασθενείς από τους οποίους το 64,23%
ήταν άνδρες και το 35,77% γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόμενων ήταν 60,69 έτη ενώ η μέση
διάρκεια νοσηλείας 12,77 ημέρες. Ο μέσος όρος θνησιμότητας βρέθηκε 35,72% με μεγαλύτερα ποσοστά το
2007: στους άνδρες 44,74% και στις γυναίκες 45%. Το 78,84% των εισαγωγών στη ΜΕΘ προέρχονταν από άλλες
κλινικές του νοσοκομείου ενώ το 21,16% διακομίσθηκε μέσω ΕΚΑΒ. Από τους ασθενείς που εξήλθαν από τη
ΜΕΘ, κατά μέσο όρο το 75,09% διακομίσθηκε σε άλλες κλινικές του οικείου νοσοκομείου, ενώ το μεγαλύτερο
ποσοστό αφορά το νοσοκομείο Καβάλας (11,89%). Το 46,80% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ήταν
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με δεύτερο επικρατέστερο ασφαλιστικό φορέα τον ΟΓΑ (33,75%). Τα χειρουργικά
περιστατικά που νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ με σαφή υπεροχή της ομάδας 4 εμφανίζονται κατ’ έτος με μεγαλύτερη
συχνότητα έναντι των παθολογικών. Παρόλα αυτά το ποσοστό θνησιμότητας των παθολογικών περιστατικών
ήταν σαφώς υψηλότερο (42,88%).
Συμπεράσματα: Στη δεκαετή λειτουργία της ΜΕΘ Δράμας, το 78,84% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν
προερχόταν από κλινικές του ίδιου νοσοκομείου ενώ το 21,16% των ασθενών προερχόταν από άλλα
νοσοκομεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό 20,70% εισαγωγών στη ΜΕΘ Δράμας στη διάρκεια της δεκαετίας
αφορούσε το τραύμα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει η ΜΕΘ Δράμας
στην αντιμετώπιση επειγουσών για την ζωή καταστάσεων. Η μελέτη αυτή, παρότι στοιχειώδης, επιβεβαιώνει την
ανάγκη ύπαρξης ΜΕΘ σε ένα Νοσοκομείο Νομαρχιακού Τύπου και κάνει επιτακτική την ανάγκη επιπλέον πόρων,
για τη βελτίωση της λειτουργίας και την επέκτασής της.

ΑΑ 04
ΛΑΠ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Πέτρου Άννα1, Γκαμπράνη Αθανασία2, Αθανασίου Ιωάννης 3
1. Προισταμένη Νοσηλεύτρια, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝ Γρεβενών.
2. Βοηθός Νοσηλευτών/τριών ΔΕ, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝ Γρεβενών.
3. Διασώστης ΔΕ, ΕΚΑΒ Γρεβενών
Εισαγωγή: Λαπαροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται επιτυχώς
εδώ και πολλά χρόνια για τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων παθολογικών καταστάσεων στην περιοχή της
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κοιλιακής και πυελικής κοιλότητας. Η επιλογή της κατάλληλης αναισθητικής τεχνικής αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο για την επιτυχία της επέμβασης, την άμεση αντιμετώπιση πιθανών χειρουργικών επιπλοκών και την
πρόληψη εκείνων της αναισθησίας. Οι αναισθητικές επιπλοκές που παρατηρούνται κατά τη λαπαροσκόπηση
είναι: υπερκαπνία, υπόταση, καρδιακές αρρυθμίες, υποξία, διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και
πνευμονική εισρόφηση λόγω της αναγωγής γαστρικού περιεχομένου.
Σκοπός: Η ανάδειξη των ειδών αναισθησίας που θα πρέπει να επιλέγονται ώστε να προλαμβάνονται οι πιθανές
επιπλοκές και παρενέργειες που μπορούν να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια αλλά και αμέσως μετά την
επέμβαση.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ελληνικές και ξένες πηγές και στο διαδύκτιο χρησιμοποιώντας τις λέξεις
κλειδιά: λαπαροσκόπηση, αναισθησία.
Αποτελέσματα: Η γενική αναισθησία αποτελεί την καλύτερη επιλογή στις λαπαροσκοπήσεις γιατί ο μηχανικός
αερισμός που εφαρμόζεται, κατά τη διάρκεια της, ελέγχει καλύτερα τις παθοφυσιολογικές αλλαγές του
περιτοναίου και της θέσης Trendelenbourg. Η περιοχική αναισθησία έχει χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα
όταν έχει αντένδειξη η γενική αναισθησία. Η επισκληρίδιος αναισθησία με προσεκτική κλασματική χορήγηση
μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές. Η
ραχιαία αναισθησία ή υπαραχνοειδής, λόγω του υψηλού κινητικού αποκλεισμού που προκαλεί, μπορεί συχνά
να οδηγήσει σε υπόταση, σε αναπνευστική δυσλειτουργία και σε δυσκινησία του διαφράγματος. Η χορήγηση
της περιοχικής αναισθησίας στις λαπαροσκοπικές τεχνικές θεωρείται αντένδειξη, ιδιαίτερα σε εκείνες μεγάλης
διάρκειας.
Συμπεράσματα: Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτέλεσε πρόκληση για τους αναισθησιολόγους, ώστε να
αναπτύξουν νέες αναισθητικές προσεγγίσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν στους ασθενείς ασφάλεια, ελάχιστες
επιπλοκές και γρήγορη ανάνηψη.

ΑΑ 05
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ
Τζήκα Χρυσάνθη1 Κολιοπούλου Λουίζα 2, Στόκα Δέσποινα 3
1. Νοσηλέυτρια ΤΕ, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Παθολογικό Τμήμα, ΓΝ Γρεβενών
3. Αναπληρώτρια προϊσταμένη, ΜΤΝ, ΓΝ Γρεβενών
Εισαγωγή: To σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου (ΣΑΥ) χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα
επεισόδια ολικής ή μερικής απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών που προκαλούν παροδική υποξαιμία, ενίοτε
υπερκαπνία και πολλαπλές αφυπνίσεις. Αφορά στο 1-4% του γενικού πληθυσμού μέσης ηλικίας 35-50 έτη .
Σκοπός : Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και η εκτίμηση της συμβολής του ΣΑΑΥ στην εμφάνιση
νοσημάτων όπως αρτηριακή υπέρταση, πνευμονική υπέρταση, ισχαιμία μυοκαρδίου, αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια, κατάθλιψη, επεισόδια λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού, διανοητικές διαταραχές.
Μέθοδος: Επιχειρήθηκε ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων το χρονικό
διάστημα 2012-2013, χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: ΣΑΑΥ, καρδιαγγειακά νοσήματα, αρτηριακή υπέρταση.
Αποτελέσματα: Οι άπνοιες στον ύπνο συνδέονται με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών επιπλοκών (αρτηριακή
υπέρταση, στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου) και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, αν δεν αντιμετωπιστεί, συνοδεύεται από
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Η νοσηρότητα και η θνητότητα προέρχονται κυρίως από καρδιαγγειακά
συμβάματα και ατυχήματα λόγω της υπνηλίας, κυρίως τροχαία. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική
αντιμετώπιση με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες εξασφαλίζουν την βελτίωση της ποιότητας ζωης των
ασθενών και την εξάλειψη σοβαρών κινδύνων για την υγειά τους.

ΑΑ 06
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Παπαδημητρίου Σοφία
Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα μεταβολικό χρόνιο νόσημα το οποίο οφείλεται σε ανεπάρκεια
ινσουλίνης ή σε μειωμένη δράση της. Ο ΣΔ μπορεί να είναι αποτέλεσμα άλλης νόσου, δυσλειτουργίας αδένων
που παράγουν ορμόνες οι οποίες επηρεάζουν τα επίπεδα της ινσουλίνης στο αίμα, ή να οφείλεται σε κάποια
φαρμακευτική αγωγή όπου στην περίπτωση αυτή ονομάζεται δευτεροπαθής. Στην περίπτωση όπου ο ΣΔ
οφείλεται σε καταστροφή των κυττάρων του παγκρέατος ή σε δυσανεξία των ιστών στη δράση της ινσουλίνης
ονομάζεται πρωτοπαθής και διακρίνεται στον τύπου I και τύπου II.
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν
να προλάβουν την εκδήλωση της νόσου, στο λεγόμενο προδιαβητικό στάδιο, όπου οι τιμές του σακχάρου είναι
οριακά υψηλές αλλά κάποιος δε χαρακτηρίζεται διαβητικός. Στο κομβικό αυτό στάδιο επισημαίνεται ότι η αλλαγή
του τρόπου διατροφής αλλά και η άσκηση μπορούν να καθυστερήσουν την εμφάνιση διαβήτη για περισσότερα
από 8 χρόνια.
Υλικό: Σύμφωνα με τις αναφερόμενες και υπό εξέταση πηγές (στατιστικές, επιδημιολογικές μελέτες) πάνω από
ένα εκατομμύριο Έλληνες εκτιμάται ότι έχουν ΣΔ τύπου II, από τους οποίους οι μισοί φαίνεται να αγνοούν τις
υψηλές τιμές σακχάρου στο αίμα τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 171 εκατομμύρια
άνθρωποι ή αλλιώς το 2,8% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει ΣΔ και υπολογίζεται πως μέχρι το 2030 το
ποσοστό αυτό θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Αποτέλεσματα: Η διάγνωση του Σ.Δ. στηρίζεται στη σχολαστική έρευνα του ατομικού και κληρονομικού
ιστορικού (διαβήτης, παχυσαρκία, προβληματική εγκυμοσύνη, πρώιμη αρτηριοσκλήρωση), την κλινική
συμπτωματολογία του ασθενούς (εύκολη κόπωση, πολυουρία, πολυδιψία, απώλεια βάρους, επανειλημμένα
επεισόδια λοιμώξεων) καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις.
Συμπεράσματα: Η φροντίδα των σακχαροδιαβητικών ασθενών πρέπει να είναι συνεχής και έγκαιρη, είτε οι
ασθενείς βρίσκονται στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι, για την πρόληψη της εμφάνισης των επιπλοκών της νόσου.
Εν κατακλείδι η συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή είναι αναγκαία καθώς παρατηρούνται τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας σημαντικές επιπλοκές που αφορούν τα μικρά και μεγάλα αγγεία και έχουν να κάνουν με
σοβαρές παθήσεις των ματιών, της καρδιάς και των νεφρών.

ΑΑ 07
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
Γεράκη Χρυσούλα1, Καμάρη Στεργιανή1, Τσόγκα Γιαννούλα1, Βασιλειάδου Μαρία1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: O όρος «διαβητικό πόδι» περιλαμβάνει ένα μείγμα παθολογικών καταστάσεων, όπως η διαβητική
νευροπάθεια, η περιφερική αρτηριακή νόσος, η νευροπάθεια charcot, η οστεομυελίτιδα, τα έλκη στο πόδι και η
ενδεχόμενη αποτρέψιμη κατάληξη, ο ακρωτηριασμός του άκρου. Είναι μια από τις συχνότερες επιπλοκές του
σακχαρώδους διαβήτη.
Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναφερθεί ο ρόλος του νοσηλευτή στην εκπαίδευση, στην
πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού. Παράλληλα, να τονιστεί ο ρόλος του νοσηλευτή στην
ψυχολογική υποστήριξη των διαβητικών, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας
για να αποφύγουν την εμφάνιση επιπλοκών στα κάτω άκρα.
Μέθοδος: Τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τις βάσεις δεδομένων Google & Medline. Επίσης,
αναζητήθηκαν άρθρα σε βιβλιοθήκες ιατρικής σχολής. Ως κριτήρια επιλογής βιβλιογραφικών αναφορών
χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: διαβητικό πόδι, σακχαρώδης διαβήτης, ρόλος νοσηλευτή, εκπαίδευση,
πρόληψη, θεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη.
Αποτελέσματα: Καίρια ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπο το νοσηλευτικό προσωπικό είναι η εκπαίδευση
των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, ώστε να αυξήσουν το γνωστικό τους πεδίο , αναφορικά με την πάθησή
τους και να διαχειριστούν αυτόνομα τη φροντίδα τους. Ο ρόλος του νοσηλευτή θα πρέπει να επικεντρώνεται
τόσο στην πρόληψη, όσο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση ελκών του διαβητικού ποδιού.
Συμπεράσματα: Το διαβητικό πόδι είναι μια από τις συχνότερες αιτίες εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ευθύνεται για
σοβαρές αναπηρίες – ακρωτηριασμούς. Επιβαρύνει την ποιότητα ζωής και είναι η κυριότερη αιτία μη
τραυματικού ακρωτηριασμού. Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι καίριος όσον αφορά την εκπαίδευση και την
ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς εν όψει της αλλαγής του σωματικού του ειδώλου και των καθημερινών
συνηθειών του.

ΑΑ 08
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Στόκα Δέσποινα1 , Κολιοπούλου Λουίζα 2, Τζήκα Χρυσάνθη 3
1. Αναπληρώτρια προϊσταμένη, ΜΤΝ, ΓΝ Γρεβενών
2. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Παθολογικό Τμήμα, ΓΝ Γρεβενών
3. Νοσηλέυτρια ΤΕ, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Παθητικό κάπνισμα αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, ιδίως στη χώρα μας, που έχει ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρώπη. Αν το παθητικό κάπνισμα που αφορά τους εργαζομένους είναι
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1η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
13 & 14 Δεκεμβρίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»
τόσο σημαντικό ώστε να έχουμε δημιουργήσει μια ολόκληρη νομοθεσία για την αποφυγή του καπνίσματος
στους κάθε είδους εργασιακούς χώρους, τότε το παθητικό κάπνισμα των παιδιών είναι πολύ σημαντικότερο.
Σκοπός: Παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων υγείας σχετικά με το ότι η
έκθεση στο παθητικό κάπνισμα των παιδιών έχει συνδεθεί με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως
διαταραχές συμπεριφοράς, σύνδρομο αιφνιδίου βρεφικού θανάτου, άσθμα, ωτίτιδες, καρδιοαγγειακά
νοσήματα και καρκίνο.
Μέθοδος: Σύμφωνα με την ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων το χρονικό
διάστημα 2012-2013 χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: «παιδί», «παθητικό κάπνισμα», «εγκυμοσύνη», «έμβρυο»
καθώς και μια πλήρη ανασκόπηση σε βιβλιογραφία από προσωπικά αρχεία .
Αποτελέσματα: Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο παθητικό κάπνισμα. Οι ενήλικες φέρουν την ευθύνη για
τη μελλοντική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και τρόπους προστασίας τους από την έκθεση στην καπνό του
τσιγάρου. Τα έμβρυα βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, γι' αυτό και οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να
αποφεύγουν με κάθε τρόπο την έκθεση τους στον καπνό.
Συμπεράσματα: Επειδή επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες έχουν καταδείξει τις δυσμενείς επιπτώσεις του
παθητικού καπνίσματος στην υγεία του παιδιού, οι λειτουργοί της υγείας, γιατροί και νοσηλευτές, έχουν την
αρμοδιότητα, να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα ενημέρωσης του κοινού. Τα προγράμματα αυτά
πρέπει να απευθύνονται κυρίως στους νέους και ειδικότερα στους νέους γονείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση
και την αναγνώριση των κινδύνων που προκαλεί το παθητικό κάπνισμα στην υγεία των παιδιών τους.

ΑΑ 09
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Γκαλογιάννη Θωμαή1, Τοπάλη Άννα2, Δικταπανίδου Σοφία3
1. Νοσηλεύτρια ΕΝΛ, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς - Αγ. Δημήτριος», ΝΘ «Ο Αγ. Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς - Αγ. Δημήτριος», ΝΘ «Ο Αγ. Δημήτριος»,
Θεσσαλονίκη
3. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς - Αγ. Δημήτριος», ΝΘ «Ο Αγ.
Δημήτριος», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια, η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας παρουσιάζει συνεχή
άνοδο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
δημόσιας υγείας. Παγκοσμίως το ποσοστό υπέρβαρου και παχύσαρκου πλησιάζει τώρα το 10% του παιδικού
και εφηβικού πληθυσμού.
Σκοπός: Ο σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να αναδείξει την επιδημική τάση του
υπερβάλλοντος σωματικού βάρους σε παιδιά και εφήβους, και η διερεύνηση ως προδιαθεσικών παραγόντων
του τρόπου διατροφής και της απουσίας σωματικής άσκησης.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων Medline/Pubmed και άλλες μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου για άρθρα με τη συγκεκριμένη
θεματολογία.
Αποτελέσματα: Η Ευρώπη είναι μετά τις ΗΠΑ, η δεύτερη ήπειρος με τα μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας σε
παιδιά ανά την υφήλιο. Κατά τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν καταγράψει υψηλό ποσοστό
παχυσαρκίας στον Ελληνικό παιδικό πληθυσμό, είτε σε πανεθνικό επίπεδο είτε σε μεμονωμένες γεωγραφικές
περιοχές. Παρατηρείται χαμηλή σωματική δραστηριότητα, και διαιτητική μεταστροφή από τον παραδοσιακό
τρόπο διατροφής σε μια δυτικού τύπου διατροφή.
Συμπεράσματα: Μακροχρόνια διατήρηση του σωματικού βάρους μπορεί να υπάρξει με την υιοθέτηση νέων
συνηθειών ως προς την διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα σε μόνιμη βάση. Προϋπόθεση είναι η
αλλαγή γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδικού και νεανικού
πληθυσμού της χώρας μας με απώτερο σκοπό τη μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας.

ΑΑ 10
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ
Ρούμτσιου Μαρία1, Γιαμαλή Χρυσούλα2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Καρδιολογική Κλινική, ΠΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος που τα παιδιά θέλουν να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν και
να νιώσουν μεγάλοι. Αυτή η ανάγκη στην εφηβεία σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση τους στο αλκοόλ,
αλλά και την έλλειψη ενημέρωσης των γονέων μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες. Διεθνώς
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πολλά εκατομμύρια έφηβοι κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ. Ανησυχητικές διαστάσεις
παίρνει και στη χώρα μας το φαινόμενο και οι επιπτώσεις του είναι εμφανείς στο σχολικό και οικογενειακό
περιβάλλον με προβλήματα συμπεριφοράς.
Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις συνέπειες που προκαλεί η κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβική
ηλικία, οι οποίες μπορούν να γίνουν καταστροφικές στο μέλλον, καθώς και η σωστή ενημέρωση των εφήβων
από τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εφηβεία.
Μέθοδος: Αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Pub Med, Cinal Medeline, Neahygeia, Β΄Παιδιατρική Κλινική
Αθηνών. Από τα δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας και τις έρευνες που εστίασαν στις ελεγχόμενες και
τυχαιοποιημένες μελέτες και ξεχώρισαν ανασκοπήσεις που παρουσίαζαν συναινετική θέση, καθώς και σε
οδηγίες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια.
Αποτελέσματα: Η αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ στην εφηβεία προστατεύει τους νέους από βλαβερές και
καταστροφικές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία τους.
Συμπεράσματα: Ο νοσηλευτής ως μέλος της ομάδας των επαγγελματιών υγείας, μέσα από την προσέγγιση και
ενημέρωση των εφήβων προωθεί την προαγωγή της υγείας για την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ.

ΑΑ 11
ΤΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΠΟΥ ΣΚΟΡΠΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
Κολιοπούλου Λουίζα1, Τζήκα Χρυσάνθη2, Στόκα Δέσποινα3
1. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Παθολογικό Τμήμα, ΓΝ Γρεβενών
2. Νοσηλέυτρια ΤΕ, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
3. Αναπληρώτρια προϊσταμένη, ΜΤΝ, ΓΝ Γρεβενών
Εισαγωγή: Τα αναβολικά είναι οργανικές χημικές ενώσεις που προάγουν τον αναβολισμό, δηλαδή τις βιοχημικές
εκείνες διεργασίες του οργανισμού που οδηγούν σε σύνθεση μεγαλύτερων χημικών μορίων. Η χρήση τους
άρχισε το 1940 για την καταπολέμηση της γεροντικής αδυναμίας, της ανορεξίας, και για την νεφρική ανεπάρκεια.
Αντίθετα σήμερα χρήση αναβολικών γίνεται από τους αθλητές για την βελτίωση της αθλητικής τους επίδοσης.
Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων υγείας σχετικά με το θέμα
των αναβολικών στεροειδών, ενημέρωση που θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της
ιδιαίτερης αυτής ομάδας ετερόκλητων ασθενών-χρηστών (body builders, έφηβοι, υψηλού επιπέδου αθλητές) και
την περαιτέρω εντόπιση τυχόν προβλημάτων σχετιζόμενων με τη χρήση τους.
Μέθοδος: Σύμφωνα με την ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων το χρονικό
διάστημα 2012-2013 χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: αναβολικά, αθλητές, παρενέργειες, σύγχρονη μάστιγα
καθώς και μια πλήρη ανασκόπηση σε βιβλιογραφία από προσωπικά αρχεία.
Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την εμπειρία να διαχειρίζονται τα αναβολικά, με συνέπεια
να διακινδυνεύουν την υγεία τους.
Συμπεράσματα: Η σύγχρονη μάστιγα που σκορπάει τον θάνατο έχει εξαπλωθεί τόσο γρήγορα και σιωπηρά με
επικίνδυνα έως και θανατηφόρα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Πολλοί κάνουν λόγο για επικίνδυνη μόδα σε
σημείο να θεωρείται το «μαγικό φίλτρο της ματαιοδοξίας», καθώς στην παγίδα τους δεν πέφτουν μόνο
πρωταθλητές αλλά και άνθρωποι από τον χώρο της showbiz (σχεδιαστές μόδας, μακιγιέρ, μοντέλα, ηθοποιοί),
ακόμη και νέα παιδιά που απλώς θέλουν να τραβάνε τα βλέμματα.

ΑΑ 12
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
Στεφάνου Θεοπούλα1, Κατσικίδου Μαρίνα2, Μπάτζιου Αικατερίνη3, Παπαντοπούλου Παρασκευή4
1. Νοσηλεύτρια, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
2. Νοσηλεύτρια - Ψυχολόγος ΠΕ, αναπληρώτρια προϊσταμένη, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
3. Νοσηλεύτρια - Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΕ, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
4. Νοσηλεύτρια, Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Ξάνθης
Εισαγωγή: Η άσκηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής και προσφέρει μακροζωία. Επίσης ενισχύει την υγεία και
βοηθάει στην καταπολέμηση ασθενειών όπως καρδιαγγειακή νόσος, αρτηριακή υπέρταση (Α/Υ), σακχαρώδης
διαβήτης (Σ/Δ), οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, παχυσαρκία, άνοια, ορισμένους τύπους καρκίνου και συμβάλλει
σημαντικά στην διατήρηση καλής ψυχικής υγείας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η σωματική
δραστηριότητα συμβάλλει στην υγεία και βοηθάει στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου (Σ/Ν) και έχοντας λάβει
υπόψη τη ζώνη της καρδιακής μας συχνότητας να καταστήσουμε την άσκηση ασφαλή.
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Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει συλλογή και καταγραφή των στοιχείων από τη
διεθνή βιβλιογραφία μέσω του διαδικτύου με λέξεις ευρετηρίου σχετικές με το θέμα της ανασκόπησης, όπως
άσκηση, στεφανιαία νόσος, υγεία και πρόληψη.
Αποτελέσματα: Η άσκηση θωρακίζει τον ανθρώπινο οργανισμό από τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας
νόσου, καθώς συμβάλλει στον έλεγχο της παχυσαρκίας, της Α/Υ και του Σ/Δ. Επίσης μειώνει την κακή
χοληστερίνη (LDL) ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την καλή (HDL), σε συνδυασμό με την αποφυγή του καπνίσματος
προσφέρει καλύτερη καρδιοπνευμονική λειτουργία. Η σωματική δραστηριότητα ωστόσο θα πρέπει να
ακολουθεί ορισμένες οδηγίες όσων αφορά τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση ανάλογα με την ηλικία (τη
ζώνη της καρδιακής συχνότητας).
Συμπεράσματα: Από την ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε συμπεραίνουμε πως η άσκηση είναι ένας
σημαντικός προστατευτικός παράγοντας του οργανισμού μας στον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.

ΑΑ 13
ΑΣΤΑΘΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αναστασιάδης Πέτρος1, Σαββαλάκη Μαρία2, Καραχριστιανού Μαρία3
1. ΤΕ Νοσηλευτής,Παθολογική Κλινική ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. ΤΕ Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, ΓΝ «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
3. ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc, Παθολογική Κλινική ΓΝ «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Ασταθής χαρακτηρίζεται η στηθάγχη, όταν οι κρίσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε σωματική
προσπάθεια ή συγκίνηση. Το κυριότερο σύμπτωμα της ασταθούς στηθάγχης είναι ο θωρακικός πόνος ο
οποίος, εντοπίζεται στο βάθος πίσω από το στέρνο με αντανάκλαση στον ένα ή και τους δυο βραχίονες, τον
τράχηλο και την κάτω σιαγόνα.
Σκοπός: Να καταδειχθεί μέσω ανασκόπησης της βιβλιογραφίας η νοσηλευτική παρέμβαση η οποία θα πρέπει
να εστιάζεται: α)στην αναγκαιότητα της έγκαιρης διαφοροδιάγνωσης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της
ασταθούς στηθάχγης, από έμπειρους επαγγελματίες υγείας, με σκοπό την πρόληψη των επιπλοκών της νόσου
και β)στην ενημέρωση και διδασκαλία του ασθενή, σχετικά με τη συμμόρφωση της αγωγής και την
εξωνοσοκομειακή φροντίδα.
Αποτελέσματα: Η ασταθής στηθάγχη μπορεί να εξελιχθεί σε έμφραγμα μυοκαρδίου, αιφνίδιο θάνατο,
σταθεροποιημένη στηθάγχη ή και να γίνει ασυμπτωματική. Η πρόγνωση είναι μέτρια ή κακή, όταν η στηθάγχη
επιμένει περισσότερο από ένα έτος και όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχουν οι στηθαγχικές κρίσεις.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από το 80% των θανάτων σε χώρες με
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα οφείλονται σε καρδιαγγειακά νοσήματα (ΚΝ). Γι αυτό απαραίτητη κρίνεται η
συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του υγειονομικού δυναμικού σε θέματα καρδιαγγειακών νόσων.

ΑΑ 14
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Γελαδάρη Σοφία1, Γκίνα Αμαλία1, Σιατήρα Φωτεινή2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΓΝ Κατερίνης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΚΥ Λιτοχώρου
Εισαγωγή: Πνευμονικό οίδημα ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία οι πνεύμονες γεμίζουν υγρό λόγω της
αυξημένης πίεσης στα αιμοφόρα αγγεία των πνευμόνων όπως συμβαίνει σε κάποιες καρδιοπάθειες ή λόγω
κάποιας πνευμονίας ή έκθεσης σε ορισμένες τοξίνες και φάρμακα. Τα κύρια κλινικά ευρήματα είναι η σοβαρή
δύσπνοια με ταχύπνοια και εκπνευστικό συριγμό. Συνοδεύεται επίσης με εφίδρωση, άγχος και ανησυχία και
κυάνωση. Τέλος, παρατηρείται παράταση εκπνοής και εκπνευστικός συριγμός καθώς και ανεύρεση αφρωδών
πτυέλων.
Σκοπός: Να τονιστεί ότι το πνευμονικό οίδημα είναι μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική και
νοσηλευτική παρέμβαση. Όμως αν και μερικές φoρές μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη ζωή του, οι προοπτικές
βελτιώνονται όταν ο ασθενής λάβει σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.
Μέθοδος: Συστηματική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Παράλληλα, συλλέχθηκαν και
πληροφορίες από το διαδίκτυο.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι η επισταμένη και εξειδικευμένη νοσηλευτική αντιμετώπιση και θεραπεία όπως η
άμεση χορήγηση οξυγόνου, διουρητικών και βρογχοδιασταλτικών μειώνουν των κίνδυνο επιπλοκών και
συμβάλουν στη καλύτερη έκβαση της νόσου.

31

Περιλήψεις Εργασιών
Συμπεράσματα: η γνώση των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων παθήσεων που μπορεί να προκαλέσουν
πνευμονικό οίδημα, καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων όπως έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, η διακοπή
καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή.

ΑΑ 15
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠεχλεβάνηςΑπόστολος1, Παρασκελίδου Μαρία2,Κυλούδης Παναγιώτης3
1. Νοσηλευτής, MSc, ΓΝ «Άγ. Παύλος», Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, ΓΝ «Άγ. Παύλος», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλευτής, MSc, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Από τα νοσήματα της καρδιάς και συγκεκριμένα το Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (ΕΜ) αποτελεί στην
εποχή μας την πιο συχνή αιτία θανάτου. Έμφραγμα ονομάζουμε τη νέκρωση τμήματος του μυοκαρδίου που
οφείλεται σε απόφραξη μιας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών. Η απόφραξη της στεφανιαίας αρτηρίας
συνήθως επέρχεται από ανάπτυξη θρόμβου σε αθηροσκληρωτική πλάκα που έχει προκαλέσει στένωση του
αυλού πάνω από 75% - 80%.
Σκοπός: Η περιγραφή του τρόπου αποκατάστασης των ασθενών που υπέστησαν έμφραγμα του μυοκαρδίου
καθώς και ο προσδιορισμός και η διερεύνηση του ρόλου του νοσηλευτή σε αυτούς τους ασθενείς.
Μέθοδος: Για τη συγγραφή του παρόντος, μελετήθηκε η διαθέσιμη ηλεκτρονική, διεθνής και ελληνική
βιβλιογραφία, σε έγκυρες βάσεις δεδομένων, όπως PubMed Cinahl και Scopus με την βοήθεια λέξεων κλειδιά:
έμφραγμα μυοκαρδίου, αποκατάσταση ασθενών, νοσηλευτικές παρεμβάσεις, ο ρόλος του νοσηλευτή.
Αποτελέσματα: Η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η αποκατάσταση των ασθενών με ΕΜ αποδεικνύονται
σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Είναι απαραίτητο οι
ασθενείς να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, τα οποία απαρτίζονται από εξειδικευμένες ομάδες
επαγγελματιών υγείας.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου από
Έμφραγμα του Μυοκαρδίου. Ακολουθώντας ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης καθώς και όλες
τις συμβουλές που συνιστούν οι ειδικοί, είναι δυνατόν οι ασθενείς να διάγουν υγιή βίο. Είναι σημαντικό να
ενημερώνονται όλοι σωστά και να γνωρίζουν πόσο σημαντικό όργανο είναι η καρδιά αφού είναι το μοναδικό
όργανο στον οργανισμό που δίνει ζωή αλλά και το τελευταίο που σταματά να λειτουργεί.

ΑΑ 17
ΟΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Μπερμπέρη Γεσθημανή1, Ράπτου Αικατερίνη1,Κανέλλη Σταματία2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο, ΓΝ Σερρών,
2. Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜΕΘ, ΓΝ Σερρών
Εισαγωγή: Το οστικό τσιμέντο είναι παράγωγο του ακρυλικού οξέως και χρησιμοποιείται στην ορθοπεδική
χειρουργική. Βοηθάει στην αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων, λειτουργεί σαν υλικό στερέωσης στις ολικές
αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος κτλ. Ταυτόχρονα με την ανάμιξή του με αντιβιοτικά βοηθάει στην
καταπολέμηση των μυοσκελετικών λοιμώξεων. Η χρήση του όμως δεν είναι άμοιρη επιπλοκών Γι’ αυτό και κατά
τη χρήση του πρέπει να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, τόσο για την ασφάλεια του ασθενή όσο
και για την ασφάλεια της χειρουργικής ομάδας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναφέρει τις επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν από την
χρήση οστικού τσιμέντου στην διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και να ενημερώσει για τα μέτρα
προφύλαξης.
Μέθοδος: Ακολουθήθηκε δευτερογενής έρευνα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Αποτελέσματα: Από το 1956 όπου ο Sir John Shanrley ανέπτυξε την τεχνική τσιμεντοποίησης στην ιατρική
αποτελεί σπουδαία ανακάλυψη. Οι επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν στον ασθενή κατά την χρήση του
σχετίζονται με την ανάπτυξη του συνδρόμου εφαρμογής, (Bone cement implantation syndrome) είναι: αιφνίδια
υπόταση, υποξία, ακόμα και καρδιακή ανακοπή. Επιπλοκές που αφορούν την χειρουργική ομάδα είναι: ζάλη,
πονοκέφαλος, δερματίτιδες, δύσπνοια κτλ. Η προετοιμασία του γίνεται με άσηπτη τεχνική από τον νοσηλευτή
χειρουργείου πάντα με τη χρήση συσκευής κλειστής ανάμιξης, ενώ συστήνεται η χρήση διπλών γαντιών. Συνεχής
έλεγχος των ζωτικών σημείων του ασθενή τη στιγμή της εφαρμογής του τσιμέντου είναι απαραίτητος.
Συμπεράσματα: Η χρήση οστικού τσιμέντου έχει βοηθήσει στην αποκατάσταση σοβαρών καταστάσεων. Η
τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η σωστή εφαρμογή του μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπλοκές του.
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ΑΑ 18
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
Λογοθέτη Ελένη¹, Τζήκα Χρυσάνθη1, Μαντζιάρη Ζωή2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2. Προïσταμένη νοσηλεύτρια, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η κυστική ίνωση είναι η πιο συχνή, κληρονομική, πολυσυστηματική νόσος, που επιφέρει το θάνατο
σε νεαρή ηλικία. Για να νοσήσει κάποιος πρέπει να έχει δυο γονίδια παθολογικά τα οποία κληρονομεί και από
τους δύο γονείς του που είναι φορείς της νόσου, χωρίς να το ξέρουν.
Σκοπός: Επειδή η εν λόγω νόσος συνδέεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία,
στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια ανασκόπησης των σημαντικότερων μεθόδων αναγνώρισης των
συμπτωμάτων και αντιμετώπισης της κυστικής ίνωσης.
Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση την Διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία κάθως
και από πηγές του internet (pubmed).
Αποτελέσματα: Οι φορείς του παθολογικού γονιδίου που προκαλεί την κυστική ίνωση υπολογίζονται σε
περισσότερους απο 500.000. Συνήθως οι ασθενείς διαγιγνώσκονται σε βρεφική ηλικία και τα χαρακτηριστικά
συμπτώματα της νόσου είναι: ο επίμονος και αναιτιολόγητος βήχας, οι συχνές αναπνευστικές λοιμώξεις, η
αδυναμία πρόσληψης βάρους και ο ιδιαίτερα αλμυρός ιδρώτας. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται 50
πάσχοντα παιδιά. Οι θεραπείες που ενδείκνυνται μέχρι και σήμερα είναι η φυσιοθεραπεία, η χρήση αντιβιοτικών
και αντιμυκητικών φαρμάκων,φάρμακα εισπνεόμενα σε συνδυασμό με κατάλληλη διατροφή. Ο μέσος όρος
ζωής των ατόμων με κυστική ίνωση έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία και πλησιάζει τα 30έτη,
δεδομένου ότι το 95% των ασθενών καταλήγει σε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο σε πολύ νεαρή
ηλικία.
Συμπεράσματα: Ο έγκαιρος και προγραμματισμένος προγεννητικός έλεγχος επιτυγχάνει καλύτερη πρόγνωση
και παρά το γεγονός οτι η κυστική ίνωση συγκαταλέγεται στα ανίατα νοσήματα, οι νέες θεραπείες μπορούν να
παρατείνουν και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής του ασθενούς και να κάνουν την
καθημερινότητα του πιο φυσιολογική.

ΑΑ 19
ΝΟΣΟΣ CROHN
Λογοθέτη Ελένη¹, Κωφού Ασημένια1, Τζήκα Χρυσάνθη1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: η νόσος του crohn είναι χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του πεπτικού σωλήνα που μπορεί να
επηρεάζει οποιοδήποτε τμήμα του, από το στόμα εώς τον πρωκτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις εντοπίζεται
στο τελευταίο μέρος του λεπτού εντέρου, στον ειλεό. Η νόσος του crohn εντάσσεται στις φλεγμονώδεις
παθήσεις του εντέρου, όπως η ελκώδη κολίτιδα και η σπαστική κολίτιδα. Επηρεάζει όλα τα στρώματα του
τοιχώματος του εντέρου και μπορεί να υπάρχουν υγιή τμήματα εντέρου μεταξύ των τμημάτων που έχουν
προσβληθεί.
Σκοπός: η ενημέρωση και επικαιροποίηση των γνώσεων που συντελούν στην ελαχιστοποίηση των
παρενεργειών της νόσου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Μέθοδος: η βιβλιογραφία που μελετήθηκε, μέσα απο διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων επικεντρώθηκε στη
διερεύνηση των σχετικών μελετών της τελευταίας δεκαετίας και χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά όπως νόσος του
crohn.
Αποτελέσματα: η νόσος crohn μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία, συνήθως εμφανίζεται για πρώτη
φορά μεταξύ των 15 και 40 ετών. Είναι πιο συχνή στις γυναίκες από ότι στους άντρες και εμφανίζεται συνήθως
σε καπνιστές. Η νόσος προσβάλλει περίπου 50 άτομα για κάθε 100.000 στον πληθυσμό. Ακόμη φαίνεται ότι
υπάρχουν οικογένειες με προδιάθεση για την πάθηση. Περίπου 20% των ασθενών έχουν εξ αίματος συγγενείς με
κάποιας μορφής φλεγμονώδη νόσου του εντέρου. Φαίνεται ότι τα ποσοστά της ηλιακής ακτινοβολίας, η
ατμοσφαιρική ρύπανση και η διαβίωση μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών ίσως παίζουν κάποιο ρόλο στη
νόσο. Αυξημένος κίνδυνος φαίνεται να υπάρχει σε άτομα εβραïκής προέλευσης, στη Μεγάλη Βρετανία και στη
Σουηδία.
Συμπεράσματα: η νόσος crohn εξελίσσεται με διαφορετικούς τρόπους από ασθενή σε ασθενή. Σε μερικούς
παρατηρούνται μακρές περιόδους ύφεσης χωρίς σημεία και συμπτώματα. Σε άλλους μπορεί να υπάρχουν
επαναλαμβανόμενα επεισόδια κοιλιακού πόνου, δίαρροια και σπάνια πυρετού ή αιμορραγίας. Δυστυχώς καμιά
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γνωστή φαρμακευτική ή χειρουργική θεραπεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ολοκληρωτική ή μόνιμη εξάλειψη της
νόσου του crohn.

ΑΑ 20
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ
Τουρμάνη Αναστασία1, Ρίβα Αγνή2, Τσομπάνογλου Χρύσα3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα καρδιολογικής κλινικής και στεφανιαίας, ΓΝ Γιαννιτσών.
2. ΔΕ βοηθών νοσηλευτών/τριών, Μονάδα καρδιολογικής κλινικής και στεφανιαίας, ΓΝ Γιαννιτσών.
3. ΔΕ βοηθών νοσηλευτών/τριών, Μονάδα καρδιολογικής κλινικής και στεφανιαίας, ΓΝ Γιαννιτσών.
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του τραχήλου είναι με τα σημερινά δεδομένα, η τα τρίτη πιο κοινή κακοήθεια στις γυναίκες
μετά τον καρκίνο του μαστού και του ενδομητρίου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια κατείχε την δεύτερη θέση.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την ανάπτυξη της νόσου, τα πιθανά αίτια και κυρίως
να τονίσει την πρόληψη η οποία θεωρείται σημαντικότερη της θεραπείας.
Υλικό & μέθοδος: Η συχνότητα του διηθητικού καρκίνου τραχήλου της μήτρας μειώνεται για περισσότερο από
τριάντα χρόνια. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ευρύτερη χρήση του τεστ ΠΑΠ (από το 1940), που επιτρέπει την
ανακάλυψη του καρκίνου σε πρώιμα στάδια όταν είναι εντοπισμένος και επιτρέπει αντιμετώπιση θεραπευτική.
Αξιοσημείωτη θεωρείται και η ανακάλυψη του εμβολίου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που συντελεί
σε σημαντική θεραπευτική δυνατότητα.
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: η πλέον αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης των νεοπλασιών του τραχήλου
της μήτρας εξακολουθεί να είναι η πρόληψη της νόσου, ενώ η πρόγνωσή της στις περισσότερες περιπτώσεις
προσδιορίζεται από την σωστή και έγκαιρη συμβουλή που θα δώσει το άτομο που ασχολείται με τα
προβλήματα υγείας και το οποίο έρχεται σε επαφή με την ασθενή για πρώτη φορά.

ΑΑ 22
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Μητσάκης Ιωάννης1, Τσολακίδου Θεοδώρα2, Δεληγιαννίδου Αθηνά2
1. Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Καθηγητής, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ευόσμου και Σίνδου Θεσσαλονίκης
2. Σπουδάστρια, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ευόσμου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η νοσηλευτική στις ημέρες μας με την αναπτυσσόμενη εξειδίκευση της δύναται να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στην εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών.
Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να μελετηθεί η νοσηλευτική σε σχέση με τον καρκίνο των
ωοθηκών.
Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης προέρχεται από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο μέσω
των εξής μηχανών αναζήτησης PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx, OmniMedicalSearch, ERIC,
Healthline, PaperChase, MedlinePlus, με την χρησιμοποίηση των εξής λέξεων κλειδιών: Nursing of patients with
ovarian cancer, Nursing in ovarian cancer patients, Nursing for women with ovarian cancer, Nursing and
ovarian cancer, The role of nursing in ovarian cancer patients, Ovarian cancer nursing. Η ανασκόπηση έγινε
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του UK National Health Service Centre for Reviews and Dissemination.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση βρέθηκαν 618 άρθρα, από το 1958 έως το 2012, από τα οποία 33 ήταν
σχετικά με την αυτή εργασία. Τα άρθρα προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Γαλλία, τον
Καναδά, την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Αυστραλία, την Γερμανία, την Κίνα, την Φιλανδία. 2 άρθρα σχετίζονταν με
την ανάπτυξη και νέα μοντέλα νοσηλευτικής φροντίδας, 2 με προγράμματα νοσηλευτικής φροντίδας, 7 με τον
ρόλο των νοσηλευτριών/των, 6 με την ιδιαίτερη φροντίδα και υποστήριξη των νοσηλευτριών/των στις ασθενείς
με καρκίνο των ωοθηκών, 4 με την προσφορά των νοσηλευτριών/των στην ενημέρωση και εκπαίδευση των
ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών, 4 με την ένταξη σε αντικαρκινικά νοσοκομεία εξειδικευμένων
νοσηλευτριών/των στον καρκίνο των ωοθηκών, 1 με την προσφορά των νοσηλευτριών/των, 4 με τις
προσωπικές εμπειρίες νοσηλευτριών/των κατά την φροντίδα ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών, 3 με την
αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας. Αναφέρονται όλα τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών.
Συμπεράσματα: Η μελέτη της βιβλιογραφίας ανέδειξε τον σπουδαίο ρόλο των νοσηλευτριών/νοσηλευτών κατά
την διάρκεια της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών. Το νοσηλευτικό
προσωπικό που ειδικεύεται στον καρκίνο των ωοθηκών, συμβάλει σημαντικά και με επιτυχία στην κατάλληλη
αντιμετώπιση των ασθενών και σε κάθε ιατρική μονάδα που εξειδικεύεται στον καρκίνο των ωοθηκών χρειάζεται
να έχει το συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό
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ΑΑ 23
Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μητσάκης Ιωάννης1, Τσελεπή Αναστασία2, Σύρκα Σεβαστή2
1. Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Καθηγητής, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ευόσμου και Σίνδου Θεσσαλονίκης
2. Σπουδάστρια, ΙΕΚ Νοσηλευτικής Ευόσμου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η νοσηλευτική στην εποχή μας με την εξελισσόμενη εξειδίκευση της μπορεί να διαδραματίσει
σπουδαίο ρόλο στην ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Σκοπός: Σκοπός της αυτής εργασίας ήταν να μελετηθεί η νοσηλευτική σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού.
Μέθοδος: Το υλικό της εργασίας εκπηγάζει από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο ίντερνετ
διαμέσω των κάτωθι μηχανών αναζήτησης PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx, OmniMedicalSearch,
ERIC, Healthline, PaperChase, MedlinePlus, χρησιμοποιώντας τις εξής λέξεις – φράσεις κλειδιά: Breast cancer
nursing, The role of nursing in breast cancer patients, Nursing of patients with breast cancer, Nursing in breast
cancer patients, Nursing for women with breast cancer, Nursing and breast cancer. Η ανασκόπηση
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του UK National Health Service Centre for Reviews
and Dissemination.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση βρέθηκαν 1590 άρθρα, από το 1970 έως τον Νοέμβριο του 2013, από τα
οποία 50 ήταν σχετικά με την αυτή εργασία. Τα άρθρα δημοσιεύθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την
Φιλανδία, την Ιαπωνία και την Μεγάλη Βρεταννία. 5 άρθρα σχετίζονταν με την ανάπτυξη και νέα μοντέλα
νοσηλευτικής φροντίδας, 2 με προγράμματα νοσηλευτικής φροντίδας, 8 με τον ρόλο των νοσηλευτριών/των, 14
με την ιδιαίτερη φροντίδα και υποστήριξη των νοσηλευτριών/των στις ασθενείς με καρκίνο του μαστού, 7 με την
προσφορά των νοσηλευτριών/των στην ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών με καρκίνο του μαστού, 4 με
την ένταξη σε αντικαρκινικά νοσοκομεία εξειδικευμένων νοσηλευτριών/των στον καρκίνο του μαστού, 1 με την
προσφορά των νοσηλευτριών/των, 5 με τις προσωπικές εμπειρίες νοσηλευτριών/των κατά την φροντίδα
ασθενών με καρκίνο μαστού, 4 με την αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας. Αναφέρονται όλα τα
αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών.
Συμπεράσματα: Η έρευνα της βιβλιογραφίας προέβαλε τον κύριο ρόλο των νοσηλευτριών/νοσηλευτών στην
διάρκεια της θεραπείας ατόμων με καρκίνο του μαστού. Το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο εξειδικεύεται στον
καρκίνο του μαστού, συνεισφέρει θεμελιωδώς και με μεγάλο επίτευγμα στην κατάλληλη αντιμετώπιση των
ασθενών και σε κάθε ιατρική μονάδα που εξειδικεύεται στον καρκίνο του μαστού κρίνεται απαραίτητο να
υπάρχει το συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

ΑΑ 24
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ-ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θεοδωρίδου Ανατολή1, Χαρίση Λουκία2
1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, MSc, PHd(c), Τμήμα Μαιευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Φοιτήτρια Τμήματος Μαιευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Εισαγωγή: Η πρόκληση τοκετού είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία στη μαιευτική. Ως πρόκληση
τοκετού ορίζεται η διέγερση της μήτρας με τεχνητά μέσα, πριν την αυθόρμητη έναρξη του τοκετού και έχει ως
στόχο την επίτευξη κολπικού τοκετού. Η συχνότητα εμφάνισής της έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια,
αγγίζει το 20%. Η ενέργεια αυτή έχει σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις, ενδείξεις και αντενδείξεις και τα μέσα
που χρησιμοποιούνται πρέπει να συνδυάζουν την επιτυχή αποτελεσματικότητα και την αποφυγή εμφάνισης των
επιπλοκών. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι και μηχανικά και φαρμακευτικά. Η επιτυχής πρόκληση μπορεί να
εκτιμηθεί με ορισμένες μεθόδους, όπως είναι το Bishopscore, η υπερηχογραφική μέτρηση του μήκους του
τραχήλου και η μέτρηση της εμβρυϊκής φιμπρονεκτίνης.
Σκοπός: Παρουσίαση των νεότερων ερευνών και πρωτοκόλλων για την πρόκληση τοκετού
Μεθοδολογία: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Αποτελέσματα: Ενδιαφέρουσες και νέες έρευνες, που πολλές από αυτές έρχονται σε αντίθεση και ανατρέπουν
όσα ίσχυαν μέχρι τώρα. Έρευνες έδειξαν ότι αν και η δινοπροστόνη είναι το μόνο εγκεκριμένο φάρμακο, η
μισοπροστόλη κερδίζει συνεχώς έδαφος, χωρίς να έχει επίσημη ένδειξη. Επίσης, έρευνες έδειξαν όσον αφορά το
Bishopscore, που είναι η πιο παλιά και η πιο συχνή μέθοδος, ότι μπορεί να αντικατασταθεί από ένα
απλοποιημένο σύστημα και από την υπερηχογραφική μέτρηση του μήκους του τραχήλου, καθώς
παρουσιάζουν καλύτερη πρόβλεψη.
Συμπεράσματα:Η πρόκληση τοκετού αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική εξέλιξη στα μαιευτικά δρώμενα,
καθώς συμβάλλει στην αποπεράτωση κολπικού τοκετού. Μπορεί να δικαιολογηθεί ως θεραπευτική παρέμβαση
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μόνο όταν τα οφέλη υπερισχύουν από τους πιθανούς κινδύνους. Η προσπάθεια, όμως, για την εκτέλεση μιας
επιτυχούς πρόκλησης τοκετού προϋποθέτει την τήρηση και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών από
έμπειρο ιατρικό και μαιευτικό προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΑΑ 25
Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ, ΜΑΙΕΥΤΗ
Ελένη Γεωργακοπούλου1, Θεοδωρίδου Ανατολή2
1. Φοιτήτρια Τμήματος Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη
2. Καθηγήτρια εφαρμογών, Τμήμα Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η προστασία της μητρότητας μέσα σε νομοθετικά πλαίσια καταδεικνύει το πολιτισμικό επίπεδο κάθε
χώρας. Με βάση την κατάσταση κάθε κράτους, την αξία που δίνεται στη μητρότητα σε αυτό και τις διεθνείς
κατευθυντήριες οδηγίες, θεσπίζονται οι αντίστοιχοι νόμοι.
Σκοπός: Να παρουσιαστούν τα δικαιώματα της γυναίκας στην περίοδο της κύησης, του τοκετού και της λοχείας,
όπως έχουν οριστεί από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και να προβληθεί ο ρόλος της μαίας/του
μαιευτή στην προώθηση και την εφαρμογή τους.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των ισχύουσων νομοθεσιών τόσο σε διεθνές όσο και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Αποτελέσματα: Με βάση τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες, το ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει τη μητρότητα.
Εντούτοις, πολλές γυναίκες δεν έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους.
Συμπεράσματα: Η μαία και ο μαιευτής έχουν χρέος να γνωρίζουν τα δικαιώματα της γυναίκας αναφορικά με την
κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία. Επιπλέον, καθήκον τους είναι να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους στο βαθμό
που δύνανται, με στόχο να παρέχονται όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Τέλος, είναι
υψίστης σημασίας η προώθηση της νομοθεσίας της μητρότητας, έτσι ώστε οι γυναίκες και οι σύντροφοί τους
να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά τους.

ΑΑ 26
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
Πέτρου Άννα1, Καραλιόλιου Χρυσάνθη2, Παντέρη Μαλαματή3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Χειρουργείου & Αναισθησιολογικού Τμήματος, ΓΝ Γρεβενών.
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝ Γρεβενών.
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών, ΓΝ Γρεβενών.
Εισαγωγή: Η λήψη του μητρικού γάλακτος από τα βρέφη, κυρίως τους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους είναι
σημαντικής αξίας. Όπως έχει αποδειχτεί το μητρικό γάλα μειώνει τον κίνδυνο για σοβαρές λοιμώξεις στα βρέφη
και προστατεύει τον οργανισμό της μητέρας, καθιστώντας την υγιή και ικανή να φροντίσει και να μεγαλώσει το
νεογέννητο μωρό της.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τονίσει την αξία του μητρικού γάλακτος σε θρεπτικά
συστατικά έναντι των τεχνητών και τις θετικές συνέπειες του θηλασμού στο βρέφος και τη λεχωίδα.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικών πηγών στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία.
Χρησιμοποιήθηκαν πανεπιστημιακά συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων του
διαδικτύου (Medline/Pupmed) με λέξεις κλειδιά: θηλασμός, μητρότητα, βρέφος, νοσηλευτική και μητρότητα.
Αποτελέσματα: Ο μητρικός θηλασμός προστατεύει το νεογέννητο βρέφος από πληθώρα λοιμώξεων μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται: η γαστρεντερίτιδα, η ουρολοίμωξη, η νεκρωτική εντεροκολίτιδα, οι λοιμώξεις του
αναπνευστικού και η σηψαιμία. Ακόμα, φαίνεται ότι το προφυλάσσει από ασθένειες όπως το σύνδρομο του
αιφνίδιου θανάτου, τις αλλεργίες, το σακχαρώδη διαβήτη. Οι θηλάζουσες μητέρες έχουν επίσης πολλά οφέλη
από τη διαδικασία του θηλασμού καθώς εμφανίζουν λιγότερη απώλεια αίματος μετά τον τοκετό, καλύτερη
οστική πυκνότητα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς αρκετών ερευνητών ο θηλασμός του βρέφους προστατεύει
τη μητέρα και μειώνει το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών και των μαστών.
Συμπεράσματα: Η ευαισθητοποίηση της σύγχρονης μητέρας για την αξία και τις θετικές επιπτώσεις του μητρικού
θηλασμού τόσο για την ίδια όσο και για το βρέφος της, καθώς και η εκπαίδευση της πάνω στη σωστή πρακτική
του θηλασμού αποτελούν καθήκον για όλους τους επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν τη γυναικολογική μαιευτική κλινική κάθε νοσοκομείου.
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ΑΑ 27
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Θεοδώρα Χουρσεϊδου1, Μαρία Σισμάνη2, Μάρθα Μπογιατζοπούλου3, Βασιλική Λαγκάζαλη4
1. Μαία, Γ΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη Μαία, Γ΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Μαία, Προϊσταμένη τομέα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
4. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η μετανάστευση ως σύγχρονο φαινόμενο αποτελεί μια περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα λόγω της ιδιάζουσας γεωγραφικής της θέσης καθώς και της μορφολογίας των
συνόρων της, καθίσταται ιδανικός μεταναστευτικός «προορισμός». Έτσι τα είκοσι τελευταία χρόνια η ξαφνική και
μαζική είσοδος στην ελληνική επικράτεια μεγάλου αριθμού μεταναστών από γειτονικές χώρες, αλλά και από
χώρες της Ασίας και της Αφρικής, έφερε τη χώρα μας αντιμέτωπη με το πρόβλημα της διαχείρισης ενός
εξαιρετικά ευάριθμου μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι μετανάστες αποτελούν πλέον βασική παράμετρο της
κοινωνικής μας οργάνωσης, του συστήματος απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Συνεπώς θα πρέπει να
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα εισόδου στη χώρα μας, ένταξης και ενσωμάτωσής τους στην ελληνική
κοινωνία με συστηματικό και διάφανο τρόπο.
Σκοπός: Είναι η στατιστική καταγραφή των περιστατικών σε δημόσια νοσοκομεία ασθενών που προέρχονται
από διαφορετικά πολιτισμικά και εθνολογικά περιβάλλοντα καθώς και η ανάδειξη των προβλημάτων που
ανακύπτουν μέσα από την καθημερινή φροντίδα αυτών των ασθενών.
Υλικό – μέθοδος: Ως πληθυσμός μελέτης επιλέχθηκαν ασθενείς της Γ΄ Πανεπιστημιακής Μ/Γ Κλινικής του ΑΠΘ.
Έγινε καταγραφή στοιχείων όπως η ιθαγένεια, ο ασφαλιστικός φορέας, το είδος περιστατικού και τοκετού για το
έτος 2012.
Αποτελέσματα: Στο σύνολο των μαιευτικών περιστατικών το 47,6 % ήταν ελληνίδες ενώ το 52,4 % ήταν γυναίκες
που κατάγονταν από άλλες χώρες ή είχαν διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και κουλτούρα. Συγκεκριμένα το
43,2% προέρχονταν από την Αλβανία, το 14% τη Βουλγαρία, το 18,7% ήταν Παλιννοστούντες, το 7,3 % Αθίγγανοι
ενώ το υπόλοιπο 16,8 % προέρχονταν από διάφορες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Εξ αυτών το 65,56 %
γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, το 32,57 % με καισαρική τομή και το 1,87 % με σικυουλκία. Στην πλειονότητά
τους, το 63,9 % ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, το 7,7 % στον ΟΓΑ, το 6,4 % στην Πρόνοια ενώ το 22% ήταν
ανασφάλιστοι.
Συμπεράσματα: Οι Μαίες / Μαιευτές καλούνται να αντιμετωπίσουν εμπόδια γλωσσικής επικοινωνίας και
πολιτισμικών διαφορών καθώς προσφέρουν τη νοσηλευτική φροντίδα. Πολύ περισσότερο σε ότι έχει να κάνει
με τον τοκετό, τη λοχεία και το μητρικό θηλασμό που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τη συμπεριφορά και την
ανταπόκριση της ίδιας της γυναίκας. Συνεπώς η παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας δεν επιδέχεται όρια
και φραγμούς και υποχρέωση των λειτουργών της είναι να περιθάλπουν την ανθρώπινη ύπαρξη χωρίς
προϋποθέσεις και διακρίσεις.

ΑΑ 28
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Αλεξανδράκη Χριστίνα1 ,Κανέλη Σταματία2 ,Σταγκοπούλου Χριστίνα3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αναισθησιολογικό ΓΝ Σερρών, Σέρρες
2. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, ΜΕΘ, ΓΝ Σερρών, Σέρρες
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργεία ΓΝ Σερρών, Σέρρες
Εισαγωγή: Καθοριστικό ρόλο στην θεραπεία των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια παίζει η ειδική
διατροφή που πρέπει να ακολουθήσουν. Με αυτήν οι ασθενείς μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της
νεφρικής νόσου, να επιτύχουν καλό επίπεδο θρέψης και τέλος είναι ένας καλός τρόπος πρόληψης ή και
βελτίωσης του ουραιμικού συνδρόμου.
Σκοπός: Να παρουσιαστεί η αναγκαιότητα της ειδικής διατροφής των νεφροπαθών και ο ιδιαίτερος ρόλος της
στην θεραπεία αυτών.
Μέθοδος: Για την δημιουργία της εργασίας αυτής έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΧΝΑ θα πρέπει όσον αφορά τις πρωτεΐνες να έχουν μειωμένη πρόσληψη για να
μπορέσουν να αποφύγουν την ουραιμία αλλά και την εμφάνιση αρνητικού ισοζυγίου αζώτου από τον
καταβολισμό τους. Η πρόσληψη θα πρέπει να ανέρχεται σε 1,2gr/kg/ΒΣ/day. Τα λίπη και οι υδατάνθρακες
αποτελούν πηγή ενέργειας για αυτούς τους ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, για την θερμιδική τους κάλυψη θα
πρέπει να λαμβάνουν 35 kcal/kg/ΒΣ/day. Αυτές οι κατηγορίες τροφών βοηθούν στην διατήρηση θετικού
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ισοζυγίου αζώτου. Σημαντική θέση στην διατροφή αυτών των ασθενών έχουν τα ιχνοστοιχεία. Οι ασθενείς με
ΧΝΑ πρέπει να περιορίζουν την πρόσληψη των γαλακτοκομικών προϊόντων που καταναλώνονται λόγω της
υπερφωσφαταιμίας και ταυτόχρονα λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου λόγο της υπασβεσταιμίας. Ακόμα θα
πρέπει να περιορίσουν την πρόσληψη Κ+: 2,5 ή 3,5mEq/day και για το Να+: 2 ή 6gr/day (ανάλογα με την μέθοδο
κάθαρσης). Τέλος λόγω της απώλειας βιταμινών κατά την αιμοκάθαρση θα πρέπει να γίνετε αναπλήρωση τους
με προσοχή μην φτάσουν στο άλλο άκρο.

ΑΑ 29
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κεχαγιά Αριστέα
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή : Υγεία όπως ορίζεται από τον ΠΟΥ στην διακήρυξη «Υγεία για όλους» διατυπώνεται η θέση ότι όλοι οι
άνθρωποι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το δυναμικό υγείας για να μπορέσουν να ζήσουν ζωή
που τους ικανοποιεί κοινωνικά οικονομικά και ψυχικά. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση
εμφανίζουν ψυχολογικές διαταραχές που οφείλονται κυρίως στην χρονιότητα και την φύση της νόσου.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ποιότητα ζωής
των μεταμοσχευμένων ασθενών και στον εντοπισμό προβλημάτων που επιδρούν αρνητικά στον ψυχισμό τους.
Μέθοδος ανασκόπησης: Επιχειρήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε μηχανές αναζήτησης
επιστημονικών μελετών καθώς και δημοσιευμένα άρθρα σε νοσηλευτικά και ιατρικά περιοδικά.
Αποτελέσματα: Η ποιότητα ζωής των μεταμοσχευμένων ασθενών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την
επαγγελματική και οικονομική ανασφάλεια λόγω της εύθραυστης υγείας τους (επιπλοκές, απόρριψη). Έτσι η
θεραπευτική νοσηλευτική επικοινωνία θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα μέσα του νοσηλευτή αναπτύσσοντας
προγράμματα υποστήριξης του ασθενή αξιολογώντας το μέγεθος του προβλήματος, εκτιμώντας τη
συναισθηματική κατάσταση, την αλλαγή του σωματικού ειδώλου δίνοντας λύσεις για την αντιμετώπισή τους και
τονίζοντας τα θετικά στοιχεία της θεραπείας.
Συμπεράσματα: Ο τομέας της μεταμόσχευσης χρειάζεται όχι μόνο ψυχιατρικές δεξιότητες αλλά αρκετή προσοχή
και ευαισθησία. Η έλλειψη διαθέσιμων μοσχευμάτων αποτελεί μια προσεκτική και εποικοδομητική προσέγγιση
στην επιλογή των υποψηφίων. Η συμμετοχή των δωρητών έχει μια ξεχωριστή επίπτωση όπου αξίζει επιβράβευση
και υποστήριξη. Το μετεγχειρητικό στάδιο των μεταμοσχευμένων ασθενών ακολουθείται από μια καλή ποιότητα
ζωής και μια απαιτούμενη ομάδα χρόνιας φροντίδας.

ΑΑ 30
ΟΙ ΒΡΑΧΕIΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΡΟΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ –
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Γιαννακίδου Παναγιώτα1, Πλαστήρα Θεοδώρα2, Θεοδοσιάδης Ιωάννης3, Κοντοπούλου Ευανθία4,
Δραμπάλα Ελένη5, Βάκαλος Αριστείδης6, Χατζηδημητρίου Χρήστος7
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Ξάνθης
2. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Ξάνθης
3. Νοσηλευτής ΤΕ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Ξάνθης
4. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Ξάνθης
5. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, ΓΝ Ξάνθης
6. Διευθυντής Ιατρός, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΝ Ξάνθης
7. Διευθυντής Ιατρός, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, ΓΝ Ξάνθης
Εισαγωγή: Σε σημαντικό αριθμό ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στα
πλαίσια ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων εμφανίζεται συχνά η οξεία νεφρική ανεπάρκεια (ΟΝΑ), για την
αντιμετώπιση της οποίας εφαρμόζονται διάφοροι τύποι αιμοκάθαρσης μεταξύ των οποίων και η εφαρμογή
συχνών βραχέων συνεδριών κλασσικής αιμοκάθαρσης με χαμηλή ροή διαλύματος.
Σκοπός: Η αξιολόγηση 102 συνεδριών αιμοκάθαρσης, όσον αφορά τις παραμέτρους, τα προβλήματα και
κυρίως τις παρεμβάσεις και τους χειρισμούς που απαιτήθηκαν από νοσηλευτικής πλευράς για την αντιμετώπιση
αυτών κατά τις συνεδρίες.
Υλικό & μέθοδος: Οι συνεδρίες αφορούσαν 21 ασθενείς , πραγματοποιήθηκαν όλες στη ΜΕΘ με φορητό
μηχάνημα και οι παράμετροι και οι οδηγίες, που αφορούσαν το προφίλ της κάθε συνεδρίας, δινόταν από τους
γιατρούς της ΜΕΘ σε συνεννόηση με τους νεφρολόγους.
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Αποτελέσματα: Τα προβλήματα κατά τις συνεδρίες διακρίνονταν αφενός σε συνήθη προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στη καθημερινή πράξη στους χρόνιους υπό αιμοκάθαρση ασθενείς και αφετέρου σε ειδικά
αλλά σπανιότερα προβλήματα, σε σχέση με άλλους τύπους αιμοκάθαρσης.
Συμπεράσματα: Στην σωστή εφαρμογή της μεθόδου και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπλοκών
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η ειδική εκπαίδευση, η εμπειρία και η συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό της
νοσηλεύτριας και βέβαια ο βαθμός και σοβαρότητα της πολυοργανικής βλάβης του ασθενή ως αναφορά την
τελική έκβαση.

ΑΑ 31
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Αντωνιάδου Ελπίδα1, Χατζημιχαηλίδου Σαββατούλα1, Κουτρούδη Ελένη1, Κατσάλη Ειρήνη1, Καραμπατάκης
Παναγιώτης2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΤΝ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Προιστάμενος ΜΤΝ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: η οξεία νεφρική βλάβη (AKI) αποτελεί μια σημαντική πρόκληση στην κλινική πρακτική.
Η συνεργασία των μελών της ομάδας της υγειονομικής περίθαλψης είναι σημαντική για την αποτροπή της
οξείας νεφρικής βλάβης σε άτομα υψηλού κινδύνου και, ενδεχομένως, την άρση των παραγόντων κινδύνου που
οδηγούν σε αυτή. Όταν η οξεία νεφρική βλάβη εμφανιστεί, η έκβαση του ασθενή και η επιβίωσή του εξαρτάται
από την εμπειρία του συνόλου της υγειονομικής ομάδας που θα πρέπει να συνεργαστούν για την παροχή των
καλύτερων αναγνωρισμένων πρακτικών, με σκοπό την ενίσχυση της ανάκαμψης και τελικά τη μείωση των
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της οξείας νεφρικής βλάβης.
Σκοπός: η ανάδειξη της σπουδαιότητας του ρόλου του νοσηλευτή/τριας στην πρόληψη και την έγκαιρη
αναγνώριση και αντιμετώπιση της οξείας νεφρικής βλάβης.
Μέθοδος: επιχειρήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας με αναζήτηση σε ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων.
Συμπεράσματα: ο ρόλος του νοσηλευτή/τριας στην πρόληψη και στην ολιστική φροντίδα της διαχείρισης του
ασθενούς με οξεία νεφρικής βλάβης είναι σημαντικός. Απαραίτητη είναι η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και
συνεργασίας των νοσηλευτών με την διεπιστημονική ομάδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ασθενή
με οξεία νεφρική βλάβη.

ΑΑ 32
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Καραχριστιανού Μαρία1, Σαραφοπούλου Σταυρούλα2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2. Φοιτήτρια Οδοντιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Όλα τα χρόνια νοσήματα επιδρούν σε διαφορετικό βαθμό στην ποιότητα ζωής (ΠΖ) των ασθενών. Οι
επιπτώσεις της επιληψίας στην ΠΖ των πασχόντων είναι δυσμενέστερες απ’ ότι σε άλλα χρόνια νοσήματα
εξαιτίας της απρόβλεπτης εκδήλωσης και του φόβου των κρίσεων, της εμπλοκής του εγκεφάλου, της απουσίας
ενός άμεσου και αντικειμενικού βιώματος κατά τη διάρκεια των κρίσεων από τον ασθενή, της συνοσηρότητας με
κατάθλιψη, του «στίγματος» που συνοδεύει τη νόσο καθώς και των ανεπιθύμητων ενεργειών της φαρμακευτικής
αγωγής.
Σκοπός: Η κατάδειξη μέσω ανασκόπησης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας: α) πώς επηρεάζεται η ΠΖ
των επιληπτικών ασθενών, β) πώς επιδρούν τα θεραπευτικά σχήματα στην ΠΖ και γ) πώς οι επαγγελματίες
υγείας που ασχολούνται με την επιληψία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ΠΖ των ατόμων αυτών.
Αποτελέσματα: H αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με συστηματικό τρόπο στους δικτυακούς
τόπους MEDLINE (2005-2013) και CINAHL (2005-2013) με τη βοήθεια των λέξεων κλειδιά: επιληψία, ψυχιατρικές
συνέπειες, ψυχοκοινωνικές συνέπειες, ποιότητα ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει συστηματικές μελέτες
που αφορούν την ΠΖ των επιληπτικών ασθενών, μέσα από τις οποίες διαφαίνεται ότι οι επιπτώσεις της επιληψίας
εκτείνονται και πέραν της «μέτρησης» των κρίσεων. Βιολογικοί, ψυχολογικοί, δημογραφικοί και πολιτισμικοί
παράγοντες αλληλεπιδρούν με την επιληψία και επηρεάζουν την ΠΖ των ασθενών.
Συμπεράσματα: Για τη βελτίωση της ΠΖ των ατόμων που πάσχουν από επιληψία είναι φανερή η ανάγκη ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος φροντίδας, όπου μία ομάδα από εξειδικευμένους για τη νόσο επαγγελματίες
υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, τεχνικοί) θα εργάζονται για την αντιμετώπιση των
πολλαπλών προβλημάτων τους.
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ΑΑ 33
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ελευθερούδη Μαριάννα1, Σπυριδοπούλου Ευθαλεία2, Βισέρη Σουζάνα3, Κύρογλου Ευτυχία4
1. ΤΕ Νοσηλεύτρια Νεφρολογίας / Ψυχικής Υγείας, ΜSc, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
2. ΤΕ Νοσηλεύτρια Νεφρολογίας/ Ψυχικής Υγείας, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
3. ΔΕ Νοσηλεύτρια Νεφρολογίας, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
4. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η θεώρηση του ανθρώπου ως ψυχοσωματική ενότητα αποτελεί εκλεκτική μέθοδο προσέγγισης από
τα υγειονομικά επαγγέλματα. Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο εμφανίζουν σημαντική επιβάρυνση της
ψυχικής τους υγείας αλλά και της κοινωνικής τους ζωής. Ακολουθώντας λοιπόν τη σύγχρονη άποψη της
ολιστικής αντιμετώπισης των ασθενών, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας εργασίας
Ψυχονεφρολογίας στο τμήμα μας.
Σκοπός: Η ανάδειξη των ψυχιατρικών συμπτωμάτων των ασθενών που υποβάλλονται σε Εξωνεφρική Κάθαρση
αλλά και η αντιμετώπιση αυτών από νοσηλευτές.
Υλικό & Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 4 ερωτηματολόγια: PHQ9, SF36, CISR, AUDIT, μέσω προσωπικής
συνέντευξης. Υποβλήθηκαν σε συνέντευξη κατά τα έτη 2010 - 2011, 142 ΑΚ ασθενείς και 43 ΣΦΠΚ/APD ασθενείς.
Αποτελέσματα: 30 ΑΚ ασθενείς εμφάνισαν σκορ > 12 και 5 ΣΦΠΚ/APD ασθενείς σκορ > 12, το οποίο παραπέμπει
άμεσα σε Ψυχιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση. Διαπιστώθηκαν συνολικά: προβλήματα με τον ύπνο–
κατάθλιψη– κοινωνικά προβλήματα – άγχος/ανησυχία - σεξουαλικά προβλήματα - εμμονές – νευρικότητα,
εριστικότητα – φοβίες - κρίσεις πανικού - πρόβλημα παχυσαρκίας - αυτοκτονικός ιδεασμός.
Συμπεράσματα: Η εκτίμηση ψυχιατρικών αναγκών των ασθενών από νοσηλευτές του Νεφρολογικού τμήματος
είναι γεγονός. Η ομάδα Ψυχονεφρολογίας κατάφερε με τη θετική προσέγγιση και τη συστηματική επικοινωνία με
τον ασθενή να αναδείξει, να κατηγοριοποιήσει και να δρομολογήσει προς αντιμετώπιση τις ψυχολογικές τους
ανάγκες. Ως επαγγελματίες υγείας με δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας οφείλουμε να παροτρύνουμε
και να υποστηρίζουμε τον κάθε ασθενή χωριστά, να αποκαταστήσει την ποιότητα ζωής του και να συνεχίσει με
αξιοπρέπεια.

ΑΑ 35
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ
Δραντάκη Βασιλική1, Γιαννίτσιου Βασιλική2, Τριανταφύλλου Αναστασία3
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, Παθολογική Κλινική, Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, ΓΝ Αργολίδας
2. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, ΓΝ Αργολίδας
3. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΤΕ, Παθολογική Κλινική, Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, ΓΝ Αργολίδας
Εισαγωγή: Οι ρευματοπάθειες περιλαμβάνουν μια σειρά από μυοσκελετικές και συστηματικές διαταραχές με
κοινό γνώρισμά τους την κλινική προσβολή των αρθρώσεων και των περιαρθρικών ιστών. Η ρευματοειδής
αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης και εξελικτική νόσος που πλήττει περίπου το 1% του παγκόσμιου
πληθυσμού και εμφανίζεται σε ηλικίες 30- 50 ετών, με μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες. Η ψωριασική
αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων
ή/και της σπονδυλικής στήλης και εμφανίζεται στο 10-30% των ασθενών με μια δερματική πάθηση που λέγεται
ψωρίαση, ενώ η μέση ηλικία των ασθενών κατά την εμφάνιση της νόσου είναι τα 45 χρόνια.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει και να εκτιμήσει με κριτική οπτική τη
βιβλιογραφία που αναφέρεται στη θεραπεία των ρευματικών παθήσεων και σε όλες τις νεότερες εξελίξεις, στη
διάρκεια της τελευταίας 10ετίας.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (CDC, Pub
Med, WHO) και κριτική ανάλυση σημαντικών άρθρων κυρίως της τελευταίας δεκαετίας. Οι λέξεις – κλειδιά που
χρησιμοποιήθηκαν είναι: «Rheumatoid arthritis», «Psoriatic arthritis», «ανοσοτροποποιητικά», «antirheumatic
drugs», «biological agents» και «βιολογικοί παράγοντες».
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας οδήγησε στην προσθήκη
νέων φαρμάκων στα ήδη χρησιμοποιούμενα «παλαιά» ανοσοτροποποιητικά, όσον αφορά το θεραπευτικό
φάσμα των ρευματικών νοσημάτων. Τα νοσήματα αυτά με την «στοχευμένη θεραπεία», όπως έχει χαρακτηριστεί,
μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ανασταλούν οι καταστροφικές σωματικές συνέπειες
και κακώσεις. Η επιτυχία στη χρήση αυτών των «στοχευμένων θεραπειών» οφείλεται στην εξειδικευμένη δράση
τους και στις λιγότερες παρενέργειες που προκαλούν.
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1η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου ΓΝΘ
13 & 14 Δεκεμβρίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της «στοχευμένης θεραπείας» τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε σημαντική βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ασθενών με αυτοάνοση αρθρίτιδα, περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της
νόσου, κατάκτηση που κάνει το πρόσφατο παρελθόν να ανήκει πραγματικά στον προηγούμενο αιώνα

ΑΑ 36
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μόσχογλου Ζαχαρίας1, Κάμτσιου Δήμητριος1, Πολυζώνη Πααρασκευή2
1. Νοσηλευτής ΤΕ, Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Οι πτώσεις αποτελούν τις πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στο νοσοκομειακό
περιβάλλον. Από αυτές το 50% μπορεί να επιφέρουν μέτριες έως σοβαρές βλάβες που μειώνουν την
κινητικότητα, την ανεξαρτησία του και αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ η
παγκόσμια οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση των πτώσεων αναμένεται να αυξηθούν και να λάβει
διαστάσεις επιδημίας στις επόμενες δεκαετίες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάδειξη του προβλήματος των πτώσεων των ασθενών σε
νοσηλευτικές μονάδες, η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου, καθώς και η πρόληψη των πτώσεων.
Υλικό – Μέθοδος: Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε προήλθε 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: παράγοντες κινδύνου και
αξιολόγηση κινδύνου πτώσεων, κλίμακες ασθενών για κίνδυνο πτώσης, κλίμακα πτώσης Morse, στρατηγικές
πρόληψης πτώσεων ασθενών.
Αποτελέσματα: Καίρια ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπο το σχετιζόμενο με τον ασθενή, προσωπικό και
στα οποία έχει επικεντρωθεί η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία είναι: οι παράγοντες κινδύνου, η αξιολόγηση
ασθενών με πιθανή πτώση με τη χρήση κλιμάκων πτώσεων και η ανάληψη δράσεων πρόληψης μέσα από
στρατηγικές αποφυγής πτώσεων στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
Συμπεράσματα: Οι πτώσεις ασθενών αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα σε όλη την συνέχεια φροντίδας. Η
περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει αυτοματοποιημένες μεθόδους αξιολόγησης του κινδύνου πτώσης,
καλύτερες μεθόδους για τον εντοπισμό του κινδύνου, καθώς και τον προσδιορισμό των μέτρων πρόληψης. Οι
συντονισμένες προσπάθειες για να εφαρμοστούν τα μέτρα πρόληψης θα βοηθήσουν ώστε το πρόβλημα των
πτώσεων να αντιμετωπιστεί καλύτερα.

ΑΑ 37
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ
Αθανασάκης Ευστράτιος1, Καραβασιλειάδου Σαββατώ2, Παπανικολάου Αικατερίνη3
1. Απόφοιτος τμήματος Νοσηλευτικής, «Αλεξάνδρειο» ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, PhD(c), ΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εισαγωγή: Τα φαρμακευτικά λάθη σε ενδονοσοκομειακούς ασθνείς δεν αποτελούν σπάνιο γεγονός. Ειδικά, την
τελευταία δεκαετία, η σχετική με τα φαρμακευτικά λάθη βιβλιογραφία έχει αυξηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η
κατηγοριοποίηση των φαρμακευτικών λαθών θεωρείται απαραίτητη για τη μελέτη τους σε ερευνητικό επίπεδο και
την κατανόηση του τρόπου που συμβαίνουν.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των κατηγοριών και η ταξινόμηση των φαρμακευτικών λαθών.
Μέθοδος: Για τη συλλογή δεδομένων αναζητήθηκαν άρθρα στην αγγλική γλώσσα στη βάση δεδομένων
PUBMED ως το Σεπτέμβριο του 2013. Xρησιμοποιήθηκαν οι όροι αναζήτησης: medication error, classification.
Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη δεδομένα από πηγές σχετικών με το θέμα οργανισμών και φορέων.
Αποτελέσματα: Συνολικά εισήχθησαν στην ανασκόπηση 7 πηγές, από τις οποίες διακρίνονται 4 κατηγορίες
φαρμακευτικών λαθών. Τα είδη των φαρμακευτικών λαθών ποικίλλουν ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας της
πιθανής βλάβης και του αποτελέσματος του λάθους, την περιγραφή του συμβάντος, την αναφορά ή μη του
λάθους και βάση ψυχολογικής προσέγγισης.
Συμπεράσματα: Η ταξινόμηση των φαρμακευτικών λαθών είναι ουσιώδης για την ανάλυση τους, την εντόπιση
των αιτιών της, την ανάπτυξη και εφαρμογή προληπτικών μέτρων. Η γνώση των κατηγοριών των
φαρμακευτικών λαθών θεωρείται σημαντική για τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα για τους νοσηλευτές, οι
οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία, τη χορήγηση φαρμάκων και την παρακολούθηση της
ανταπόκρισης του ασθενή σε αυτό. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού στη διαχείριση
των φαρμάκων και η συνειδητοποίηση της υπευθυνότητας της πράξης.
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ΑΑ 38
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ
Μπασδέκη Δήμητρα1, Κυλούδης Παναγιώτης2, Σίμογλου Θωμαή3
1. Νοσηλεύτρια, MSc, Ψυχιατρικό τμήμα Παίδων Εφήβων ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής, MSc, Ψυχιατρικό τμήμα Παίδων Εφήβων ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια, Ψυχιατρικό τμήμα Παίδων Εφήβων ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, γνωστό ως burnout, αφορά στην εξάντληση όλων των
ψυχικών και σωματικών αποθεμάτων των εργαζομένων κατά την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση
και αίσθημα μειωμένων προσωπικών επιτευγμάτων. Αν και απαντάται σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα, η
συχνότητά του στους επαγγελματίες υγείας και ειδικά σ’ αυτούς των ψυχιατρικών δομών, τα έντονα
συμπτώματα και η απουσία πρόληψης, καθιστά το σύνδρομο άξιο ιδιαίτερης αναφοράς και συζήτησης.
Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τα συμπτώματα της εξουθένωσης των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας και να προβάλει τις πιθανές στρατηγικές πρόληψης στις θεραπευτικές δομές.
Μέθοδος: διενεργήθηκε αναζήτηση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και ανασκοπήθηκε η διαθέσιμη ελληνική και
ξένη βιβλιογραφία των τελευταίων δέκα ετών, με τη βοήθεια λέξεων κλειδιά: burnout, επαγγελματική εξουθένωση,
πρόληψη και ενδείξεις.
Αποτελέσματα: το burnout προσβάλλει κυρίως άτομα των οποίων η εργασία χαρακτηρίζεται από έντονο
διαπροσωπικό στρες. Συχνά συνδέεται με μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων τόσο στη σωματική όσο και στην
ψυχική υγεία του εργαζομένου και αποτελεί πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Μπορεί να
θεωρηθεί ιάσιμο και αναστρέψιμο καθώς εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές μπορούν να εμποδίσουν την
εξέλιξή του.
Συμπεράσματα: είναι πολύ σημαντικό για τον επαγγελματία ψυχικής υγείας να μάθει να προστατεύει τον εαυτό
του καθώς η καθημερινή τριβή και ενασχόληση με την ψυχική ασθένεια μπορεί να αφήσει ενίοτε πολύ έντονα
«σημάδια» στη ζωή και τη συμπεριφορά του. Η απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνικών προστασίας και άμυνας είναι
πολύ σημαντική για την θωράκιση του ψυχισμού του εργαζομένου και την πρόληψη της επαγγελματικής
εξουθένωσης.

ΑΑ 39
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Δερμανοπούλου Μαρία1, Παπασπύρου Μαρία1,Γκοβίνα Γεωργία 2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΓΝ Τρικάλων
2. Νοσηλεύτρια ΔΕ, ΓΝ Τρικάλων
Εισαγωγή: Η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους αναφέρεται
στη σωματική και ψυχική εξάντληση και την απώλεια του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται κατά την άσκηση της
εργασίας τους. Αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει την κοινωνική και επαγγελματική ζωή τους με
ποικίλες προεκτάσεις που οδηγούν σε ψυχοσωματικά προβλήματα ,σε απομόνωση και σε κακής ποιότητας
νοσηλευτική φροντίδα.
Σκοπός: η διερεύνηση των παραγόντων, τα στάδια, τα συμπτώματα και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για
να αντιμετωπιστεί η επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών.
Μέθοδος: η αναζήτηση ανασκοπικών, ερευνητικών μελετών που εκπονήθηκαν σε διεθνές επίπεδο και στην
Ελλάδα.
Αποτελέσματα: σημαντικός λόγος επαγγελματικής εξουθένωσης είναι το εργασιακό περιβάλλον, το άγχος ,η
συχνή επαφή με το θάνατο, ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη υποστηρικτικού κλίματος και
συμπαράστασης από συναδέλφους και ανωτέρους, η οργάνωση της διοίκησης, οι σχέσεις με το υπόλοιπο
προσωπικό, τα ατομικά χαρακτηριστικά του νοσηλευτή και η έλλειψη ηθικής και οικονομικής ικανοποίησης.
Συμπεράσματα: Η πρώιμη αναγνώριση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι βασικός παράγοντας για την
αντιμετώπισή της και βοηθά στη βελτίωση της επαγγελματικής συμπεριφοράς των νοσηλευτών, στην καλύτερη
ποιότητα ζωής και στην παροχή υψηλής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς.
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ΑΑ 40
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Παπαδοπούλου Στυλιανή
Νοσηλεύτρια MSc, KY Σιάτιστας, Κοζάνη
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών αυτού στην ποιότητα ζωής
των διαβητικών ασθενών.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 147 διαβητικά άτομα, που επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας,
από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2012, μετά από τυχαία επιλογή. Με τη μέθοδο της συνέντευξης
συμπληρώθηκε το ελληνικό ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ποιότητας ζωής QOLID-89. Καταγράφηκαν
ανθρωπομετρικά, δημογραφικά και κλινικά στοιχεία σχετικά με τη νόσο και αντλήθηκαν στοιχεία από τον ιατρικό
φάκελο τον ασθενών.
Αποτελέσματα: Το 70% των ατόμων της μελέτης εμφάνισαν διαβήτη τύπου ΙΙ πριν τα 60 έτη. Το 75,66% έχει βάρος
πάνω από το φυσιολογικό και το 56% πάσχει από τη νόσο πάνω από 10 έτη. Το 48% είναι
ινσουλινιθεραπευόμενο και το 56% του δείγματος αναφέρει θετικό κληρονομικό ιστορικό. Το 85% εμφάνιζε
ταυτόχρονα ένα ή και περισσότερα νοσήματα, όπως υπέρταση (65%), υπερλιπιδαιμία (57%), χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια (87%) αρθροπάθεια (72%). Το 52% εμφάνισε μια ή και περισσότερες επιπλοκές,
όπως αμφιβληστροειδοπάθεια (33%), στεφανιαία νόσο (40%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
θεωρούν ότι δεν έχουν καλή υγεία, θεωρούν μέτρια τη γενική ποιότητα της ζωής τους, νιώθουν περιορισμένοι
σχετικά με τη διαδραστικότητα με το κοινωνικό τους περιβάλλον και εμφανίζονται με έλλειψη ενέργειας και
κουρασμένοι. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν είχαν πολλούς περιορισμούς στις φυσικές και πνευματικές
δραστηριότητές τους και ανέφεραν ότι είχαν γενικά μικρές αλλαγές στην υγεία τους λόγω της ασθένειά τους.
Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής χειροτερεύει με την αριθμητική αύξηση των επιπλοκών και τη συνύπαρξη
άλλων νοσημάτων μαζί με το διαβήτη. Απαιτείται σωστή ρύθμιση του σακχάρου, της υπερλιπιδαιμίας και της
αρτηριακής πίεσης, έλεγχος της παχυσαρκίας και αύξηση της σωματικής άσκησης, η υιοθέτηση
υγιεινοδιαιτητικών συνηθειών, ώστε να ελεγχθεί κατά το δυνατό η επιβαρυντική δράση των επιπλοκών. Η
ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής της υγείας, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην προάσπιση της
ποιότητας ζωής.

ΑΑ 41
Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Γάκη Χρυσοβαλάντου¹, Ντέντα Παναγιώτα², Θεοδωρίδου Γεωργία³,Γεωργίου- Μητράκου Παρασκευή 4
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc(c), παθολογική κλινική, ΓΝ Ξάνθης
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc(c), ΕΟΠΥΥ 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, παθολογική κλινική, ΓΝ Ξάνθης
4. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝ Ξάνθης
Εισαγωγή: η μεσογειακή διατροφή αντιπροσωπεύει το διατροφικό μοντέλο που χρησιμοποιούν οι λαοί της
μεσογείου. Συχνά αναφέρεται ως πρότυπο υγιεινής διατροφής, που συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας και
την βελτίωση του τρόπου ζωής. Επιπλέον πρόκειται για μια δίαιτα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη σοβαρών χρόνιων ασθενειών. Οι λαοί της μεσογείου βρίσκονται σε
μεταβατικό στάδιο διατροφικών συνηθειών με αντίκτυπο στο σωματικό βάρος και την υγεία τους.
Σκοπός: η παρούσα μελέτη στοχεύει να καθορίσει, ποια είναι η σχέση του μεσογειακού διατροφικού μοντέλου με
την παχυσαρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται στους λαούς της μεσογείου με ταχείς ρυθμούς.
Μέθοδος: χρησιμοποιήθηκε συλλογή στοιχείων από την βάση δεδομένων Medline, με κριτήρια αναζήτησης, 5
years, reviews, systematic reviews, met analysis, English, humans,με λέξεις κλειδιά, obesity and Mediterranean
diet, nutrition, obesity and weight loss.
Αποτελέσματα: οι περισσότερες μελέτες στηρίζουν τον ευεργετικό ρόλο της ΜΔ στην πρόληψη της
παχυσαρκίας, την μείωση της χοληστερόλης και την διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα.
Τα οφέλη από την τήρηση της ΜΔ είναι ανάλογα της προσκόλλησης σε αυτή.
Συμπεράσματα: η μεσογειακή διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση επιθυμητού βάρους σώματος, ενώ
παράλληλα προάγει την υγεία. Επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής των κοινοτήτων, σε θέματα
διατροφής, προκειμένου να καμφθεί η μάστιγα της παχυσαρκίας.
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Περιλήψεις Εργασιών

ΑΑ 42
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΒΣΣ): ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Κεραμιδά Λουκία1, Πατουκά Σοφία2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΚΥ Ζαγκλιβερίου, Θεσσαλονίκη
2. Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ,Πρόγραμμα ΒΣΣ, Δήμος Λαγκαδά
Εισαγωγή - σκοπός: Να ελεγχθεί το πλαίσιο λειτουργίας και τις δυνατότητες-αδυναμίες των δύο υπηρεσιών, με
σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας τους.
Μέθοδος: Καταγράφηκε το εργατικό δυναμικό, η ηλικιακή κατανομή ασθενών, το ωράριο και το είδος
περιστατικών που εξυπηρετούν οι δύο υπηρεσίες. Επίσης, αποτυπώθηκαν οι δυνατότητες-αδυναμίες τους.
Αποτελέσματα: Το ΚΥ Ζαγκλιβερίου απευθύνεται κυρίως σε άτομα μέσης και τρίτης ηλικίας(10.000 κάτοικοι) επί
24ωρου, για τακτικά και επείγοντα παθολογικά, χειρουργικά, παιδιατρικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά,
οφθαλμολογικά και ψυχιατρικά περιστατικά, αιμοληψίες, ακτινογραφίες, εμβολιασμο και συνταγογραφήσεις. Το
εργατικό του δυναμικό αποτελείται από πέντε νοσηλεύτριες, δεκαεπτά ιατρούς (εκ των οποίων τέσσερις
επισκέπτες), δύο μαίες, μία επισκέπτρια υγείας, δύο χειριστές, μία παρασκευάστρια, πέντε μέλη πληρώματος
ασθενοφόρου. Στις δυνατότητές του πιστώνονται η εξυπηρέτηση ασθενών όλων των ηλικιακών ομάδων
(επείγοντα-τακτικά), οι περισσότερες ειδικότητες, τα προγράμματα πρόληψης-εμβολιασμών, η κάλυψη
καθημερινή επί 24ωρου και ποσότητα-ποικιλία αναλώσιμων υλικών. Στις αδυναμίες του χρεώνονται η δυσκολία
πρόσβασης, το κυκλικό ωράριο-εναλλαγή προσώπων και η δυσκολία μετακίνησης(κατ’οίκον).
Το πρόγραμμα ΒΣΣ απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης,
εργάσιμες ημέρες και ώρες, για παθολογικά, χειρουργικά, καρδιολογικά και ουρολογικά περιστατικά, αιμοληψίες
και συνταγογράφηση. Το εργατικό του δυναμικό αποτελείται από τέσσερις νοσηλεύτριες, δύο ιατρούς, τρεις
κοινωνικούς λειτουργούς, μια φυσιοθεραπεύτρια και τέσσερις οικιακές βοηθούς. Στις δυνατότητές του
πιστώνονται ειδικότητες που δεν διαθέτει το ΚΥ, η ευκολία μετακίνησης, η λειτουργία του ως ενδιάμεσου κρίκου
μεταξύ ασθενών και ΚΥ και εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων. Στις αδυναμίες του χρεώνονται η αδυναμία κάλυψης
επί 24ωρου βάσεως και αργιών, η στελέχωσή του με συμβασιούχους που συνεπάγεται εναλλαγή προσώπων,
τα κριτήρια ένταξης ασθενών στο πρόγραμμα, και η περιορισμένη ποσότητα-ποικιλία αναλώσιμων υλικών.
Συμπεράσματα: Το ΚΥ καλύπτει ανάγκες μεγάλης πληθυσμιακής ομάδας, υπάρχουν όμως δυσκολίες
πρόσβασης ηλικιωμένων της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα ΒΣΣ έχει στο δυναμικό του ειδικότητες που δεν
διαθέτει το ΚΥ, υπάρχει όμως αδυναμία κάλυψης επί 24ωρου-αργιών. Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών είναι
απαραίτητη, δεδομένου ότι έχουν κοινό σκοπό την εξυπηρέτηση ασθενών και την προαγωγή της υγείας. Με
στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας(αλληλοεπικάλυψη δυνατοτήτων-αδυναμιών), επιθυμητή είναι η παράλληληστοχευόμενη εκπαίδευση προσωπικού των δύο υπηρεσιών.

ΑΑ 43
BULLYING (ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπερμπέρη Γεσθημανή1, Ράπτου Αικατερίνη1, Βέλλιος Αθανάσιος2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο, ΓΝ Σερρών
2. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ , Αιματολογικό εργαστήριο, ΓΝ Σερρών
Εισαγωγή: Η «Βία στο χώρο εργασίας» αποτελεί ένα πρόσφατα αναπτυσσόμενο πεδίο μελέτης στη χώρα μας
και είναι ένα φαινόμενο που οι περισσότεροι συνειδητά ή ασυνείδητα το αγνοούν. Στη Σουηδία
πρωτοσυζητήθηκε το 1979 και στην Βρετανία το 1989. Οι επιπτώσεις από το Work Bullying μπορεί να είναι
πολλές και σημαντικές και επηρεάζουν τόσο την σωστή και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης όσο και την
σωματική και ψυχική ακεραιότητα των ατόμων που την υφίστανται την βία. Η βία που μπορεί να δεχθεί ένας
εργαζόμενος είναι είτε οριζόντια, είτε κάθετη. Οι μορφές της μπορεί να είναι : λεκτική, μη λεκτική κτλ. Το κόστος
μιας επιχείρησης αυξάνεται λόγω των δικαστικών διαμαχών, την μείωση της παραγωγικότητας, τα εργατικά
ατυχήματα κτλ.
Σκοπός: Σκοπός είναι η γνωριμία και ο ορισμός του φαινομένου. Να βρεθούν τα αίτια της βίας στον χώρο της
εργασίας και να προταθούν τρόποι για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.
Μέθοδος: Ακολουθήθηκε δευτερογενής έρευνα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Αποτελέσματα: Το Work Bullying είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει και στην Ελλάδα. Η χώρα μας βρίσκεται στην
πρώτη πεντάδα εμφάνισης φαινομένων βίας στον χώρο εργασίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
Έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών(2007), μόνο το 1,2% του δείγματος δεν είχε
πέσει θύμα εκφοβισμού.
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Συμπεράσματα: Το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού είναι υπαρκτό, οι τρόποι αντιμετώπισης είναι απλοί
και περιλαμβάνουν την ενημέρωση του προσωπικού για το φαινόμενο, την εκπαίδευσή του για τους τρόπους
αντιμετώπισης της βίας και την αλλαγή της κουλτούρας των ατόμων και της επιχείρησης.

ΑΑ 44
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μπιτσιός Αθανάσιος1, Γιοφτσίδου Ασημένια2, Μάλλιου Παρασκευή3, Μπενέκα Αναστασία3
1. Νοσηλευτής ΤΕ, ΓΝ Χαλκιδικής, Πολύγυρος
2. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Κομοτηνή
3. Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, Κομοτηνή
Εισαγωγή: Η Νοσηλευτική ως επάγγελμα αποδεικνύεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το μυοσκελετικό
σύστημα λόγω των δραστηριοτήτων που απαιτούνται σε αυτή και συμπεριλαμβάνουν την συχνή μετακίνηση
ασθενών, την μεταφορά υλικού ακόμα και τον χειρισμό ή και την μεταφορά ειδικού εξοπλισμού .
Σκοπός: Η καταγραφή των μυοσκελετικών διαταραχών και η διερεύνηση των πιθανών παραγόντων κινδύνου
που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού των γενικών νοσοκομείων της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Μέθοδος: Μοιράστηκαν 600 ερωτηματολόγια που περιλάμβαναν το NMQ (The general Nordic for the
Musculoskeletal symptoms Questionnaire) σε εργαζόμενους Νοσηλευτές/τριες της Κεντρικής Μακεδονίας, από
τα οποία συμπληρώθηκαν τα 440.
Αποτελέσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό (85%) του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει παρουσιάσει μυοσκελετική
διαταραχή τους τελευταίους έξι μήνες σε περιοχές της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, στον αυχένα
και στα άνω άκρα, ενώ θεωρεί ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση των συμπτωμάτων αυτών
την εργασία του. Αναφέρεται επίσης ότι το 63% αναγκάστηκε να απουσιάσει από την εργασία του λόγω
μυοσκελετικών διαταραχών.
Συμπεράσματα: Οι μυοσκελετικές διαταραχές συσχετίζονται με τις εργασιακές δραστηριότητες του προσωπικού
στον τομέα εργασίας του. Επίσης, η εκπαίδευση του προσωπικου σε εργονομικά θέματα θεωρείται ανεπαρκής.

ΑΑ 45
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σταματία Κανέλη1, Σίμος Μπάρκας2, Ευανθία Κανέλη3
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες
2. Νοσηλευτής ΤΕ, ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Σέρρες
3. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, MSc, Ανοσολογικό, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
Εισαγωγή: Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε ανέκαθεν αντικείμενο αγώνων της
ανθρωπότητας. Η υγεία που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά-αν όχι το πιο σημαντικό- δεν θα
μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση των αγώνων αυτών. Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν θεσμοθετήσει ένα πλούσιο
νομοθετικό πλαίσιο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών τους. Η Ελλάδα δεν αποτελεί την
εξαίρεση του κανόνα αυτού των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας και αποτελεί
ενεργό μέλος, με ένα πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο που αναπληρώνει τα οποιαδήποτε κενά που προκύπτουν
στην καθημερινότητα.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην πλήρη αποσαφήνιση των δικαιωμάτων αυτών έτσι ώστε να
αποφευχθεί η καταπάτησή τους και να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες υγείας στην προσφορά των υπηρεσιών
τους τον ευαίσθητο αυτό κλάδο, μιας και όλοι θα τις χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή ως ασθενείς.
Μέθοδος: Η παρούσα εργασία αποτελεί μια δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα του ελληνικού νομοθετικού
πλαισίου που ισχύει.
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: Συμπερασματικά από την μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας
προκύπτει ότι τα βασικά δικαιώματα των ασθενών είναι η συναίνεση του ασθενούς σε οποιαδήποτε ιατρική
πράξη επάνω του, η πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση του για την κατάσταση της υγείας του, η τήρηση του
ιατρικού απορρήτου, το δικαίωμα στην διαμαρτυρία και την αποζημίωση, δικαιώματα σε σχέση με το γενετικό
υλικό, δικαιώματα κατά την επιστημονική έρευνα, δικαιώματα για τις μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες.
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ΑΑ 46
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ. ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Χαρπαντίδου Παρθένα
Νοσηλεύτρια, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη.
Εισαγωγή: Η ενημέρωση του ασθενή είναι ανάγκη και δικαίωμά του, με κατοχύρωση τόσο σε φιλοσοφικό - ηθικό
όσο και σε νομικό επίπεδο. Οι επιστήμονες υγείας οφείλουν μέσα στο πλάνο της θεραπευτικής φροντίδας που
παρέχουν, να συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση του ασθενή. Η ενημέρωση του ασθενή, η πληροφορημένη
συναίνεση είναι βασικά συστατικά μιας ολοκληρωμένης και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι
νοσηλευτές οφείλουν να ενημερώνουν τον ασθενή για τις νοσηλευτικές πράξεις στις οποίες θα τον
υποβάλλουν, αλλά και για γενικότερα ζητήματα υγείας που προάγουν ή βοηθούν στην αποκατάσταση της
υγείας του.
Σκοπός: Η ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών για τη θετική συμβολή της ενημέρωσης στη διαχείριση της
ασθένειας από τη μεριά του ασθενή και αφετέρου η γνωστοποίηση στους νοσηλευτές της υποχρέωσής τους να
ενημερώνουν τον ασθενή για τις νοσηλευτικές πράξεις στις οποίες θα τον υποβάλλουν. Επίσης σκιαγραφούνται
τα όρια της νοσηλευτικής ενημέρωσης, ώστε ο νοσηλευτής να γνωρίζει μέχρι ποιο σημείο οφείλει να ενημερώνει
τον ασθενή.
Μέθοδος: Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε σε ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η ενημέρωση του ασθενή είναι ένα κομμάτι της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενή που
αφορά και τους νοσηλευτές. Τα όρια της νοσηλευτικής ενημέρωσης καθορίζονται από τα όρια της
νοσηλευτικής πρακτικής.
Συμπεράσματα: Η ενημέρωση του ασθενή είναι απόδειξη έμπρακτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
του, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως και την άρτια επαγγελματική
κατάρτιση των λειτουργών υγείας.

ΑΑ 47
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αναγνώστου Παρασκευή-Αλεξάνδρα1, Καραογλάνη Σουζάνα2, Ηλιάδου Ελένη3
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΚΥ Θέρμης, Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΚΥ Θέρμης, Θεσσαλονίκη
3. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΚΥ Θέρμης (ΕΠΙ Αερολιμένος), Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί το πρώτο επίπεδο επαφής των ατόμων, της
οικογένειας και της κοινότητας με το σύστημα υγείας. Βασικός φορέας της ΠΦΥ είναι τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) ως
αποκεντρωμένες μονάδες των Νομαρχιακών Νοσοκομείων με στόχο, εκτός από την πρωτογενή και δευτερογενή
πρόληψη, την παροχή πρώτων βοηθειών, τη νοσηλεία εκτάκτων περιστατικών και τη διακομιδή των αρρώστων
στο νοσοκομείο, δηλαδή την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.
Σκοπός: Η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας του ΤΕΠ του ΚΥ Θέρμης, τα είδη επειγόντων περιστατικών που
αντιμετωπίζονται και η πορεία τους, καθώς επίσης και η αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το
Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο (ΕΠΙ) Αερολιμένος Θεσσαλονίκης, ως αποκεντρωμένη μονάδα του ΚΥ Θέρμης στην
αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
Μέθοδος: Καταγραφή των επειγόντων περιστατικών και της μετέπειτα πορείας τους, στις παραπάνω υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: πρωτοβάθμια φροντίδα, ΚΥ Θέρμης,
ΕΠΙ Αερολιμένος Θεσσαλονίκης, επείγουσα ιατρονοσηλευτική φροντίδα
Αποτελέσματα: Στο ΚΥ Θέρμης παροχή ιατρο-νοσηλευτικης φροντίδας σε 1.287.126 επείγοντα περιστατικά,
22.013 φιλοξενίες στο θάλαμο βραχείας νοσηλείας, 483.369 διακομιδές με ασθενοφόρο του ΚΥ και του ΕΚΑΒ στο
εφημερεύον νοσοκομείο. Στο ΕΠΙ Αερολιμένος Θεσσαλονίκης παροχή ιατρο-νοσηλευτικης φροντίδας σε 14.104
τακτικά περιστατικά17.279 επείγοντα περιστατικά, 420 φιλοξενίες στο θάλαμο βραχείας νοσηλείας, 667
διακομιδές ασθενών με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον νοσοκομείο και τέλος παροχή επείγουσας
ιατρο-νοσηλευτικης φροντίδας σε 325 αεροσκάφη μετά από κλήση του Αερολιμενικού Ελέγχου
Συμπεράσματα: Η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα στα Κ.Υ. και στα ΕΠΙ αποτελεί μία πραγματικότητα, η
οποία όμως απαιτεί διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, λειτουργικούς και κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους
και διασύνδεση όλων των δικτύων προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας.
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ΑΑ 48
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
Πλακίδα Αριστέα1, Κοτρώτσιου Ευαγγελία2 , Γκούβα Μαίρη3, Κοτρώτσιου Στέλλα4, Τουλιά Γεωργία5,
Μανδόλας Παναγιώτης6, Σιαμάγκα Ελένη7.
1.- Προισταμένη Νοσηλεύτρια ΜSc, Επισκέπτρια Υγείας ΚΥ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Άνω Λιόσια Αττικής,
Νοσηλεύτρια – Εθελόντρια ΜΑΦ, Εργαστηριακή Συνεργάτης ΤΔΥΚΥ, ΤΕΙ Αθήνας.
2. Διευθύντρια ΣΕΥΠ ΤΕΙ Λάρισας
3. Διευθύντρια ΣΕΥΠ ΤΕΙ Ηπείρου.
4. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας.
5. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α ΤΕΙ Αθήνας.
6. Γενικός Οικογενειακός Ιατρός ΚΥ Βάρης Αθήνα
7. Καθηγήτρια Επίκουρος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας
Εισαγωγή: Η γνωριμία με την ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα των τσιγγάνων, η οποία εκτεθειμένη σε πιέσεις
άλλων πολιτισμών που απειλούν τόσο τη συνοχή όσο και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της, αντιμετωπίζει
κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα.
Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης των τσιγγάνων με τις υπηρεσίες υγείας.
Υλικό & μέθοδος: Το δείγμα της ποιοτικής αυτής μελέτης περιλάμβανε 100 τσιγγάνους του Δήμου Άνω Λιοσίων.
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την
έρευνα με τη μορφή προσωπικής συνέντευξης. Οι τσιγγάνοι προσεγγίστηκαν στο δικό τους φυσικό χώρο, με
σκοπό να αισθάνονται πιο άνετα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2010 έως και τον
Σεπτέμβριο του 2010. H έγκριση για την έρευνα εδόθη από τον αρχηγό της φυλής των Τσιγγάνων του Δήμου
Άνω Λιοσίων. Το μέγεθος του δείγματος που συμπληρώθηκε ανήλθε στα 100 άτομα (άνδρες και γυναίκες) που
είναι στατιστικά αξιόπιστο. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε μέσω προγράμματος SPSS.
Αποτελέσματα: Για τους τσιγγάνους, η υγεία αποτελεί ένα πολυσύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα. Από τους 100
ερωτώμενους τσιγγάνους το 87% έχει γενικώς χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία υγείας όταν αντιμετώπισε
πρόβλημα. Το 67% αποφάσισε να ξαναχρησιμοποιήσει πρόσφατα. Οκτώ στους δέκα θεωρούν πως οι
υπηρεσίες υγείας προσφέρουν λύση στο εκάστοτε πρόβλημα υγείας τους. Από αυτούς το 47% επισκέπτονται το
Κέντρο Υγείας και το 53% το Νοσοκομείο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεταστροφή της προυπάρχουσας
υποβάθμισης της επιστήμης και της ανάγκης για πρόληψη. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη γενική
θεώρηση των υπηρεσιών υγείας κατά σειρά σημαντικότητας είναι οι εξής: η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών
υγείας – Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας. 63% από την εξυπηρέτηση των Νοσηλευτών, 61% από την
εξυπηρέτηση των γιατρών, 59% από την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου, 54% οι υπηρεσίες υγείας ενδιαφέρονται
πραγματικά για μένα και τους συγγενείς μου, 62% βαθμός ικανοποίησης από την κοινωνική ασφάλιση και 52%
βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο ζωής. Το αίσθημα της ντροπής, αδυναμία κατανόησης των ιατρικών
οδηγιών και η εμπιστοσύνη στον αρχηγό της φυλής και στις θεραπευτικές πρακτικές.
Συμπεράσματα: Ως βασικό συμπέρασμα διαπιστώνεται η μεταστροφή της προυπάρχουσας υποβάθμισης της
επιστήμης και ανάγκης για πρόληψη. Έρευνες που γίνονται για τον προσδιορισμό της υγείας των Τσιγγάνων
αποτελούν ένα βήμα προς την παραπάνω κατεύθυνση με την ευχή και την προσδοκία να ακολουθήσουν και
άλλες οι οποίες θα συμβάλουν στην προαγωγή της υγείας των Τσιγγάνων με σεβασμό στις πολιτισμικές τους
ιδιαιτερότητες, στα ήθη και στα έθιμά τους.

ΑΑ 49
O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πλακίδα Αριστέα
Προισταμένη Νοσηλεύτρια ΜSc, Επισκέπτρια Υγείας ΚΥ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Άνω Λιόσια Αττικής,
Νοσηλεύτρια – Εθελόντρια ΜΑΦ, Εργαστηριακή Συνεργάτης ΤΔΥΚΥ, ΤΕΙ Αθήνας
Εισαγωγή: Ο εθελοντισμός ως γνωστό είναι η έμπρακτη απόδειξη της συλλογικής ανιδιοτελούς προσφοράς, με
την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή με ειδικές ανάγκες, όπως είναι οι ψυχικά άρρωστοι.
Σκοπός: Η ανάδειξη της συμβολής του έργου των εθελοντών στην παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ελεύθερη και εξειδικευμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο δίνοντας έμφαση σε άρθρα
που σχετίζονται με το μελετώμενο θέμα
Αποτελέσματα: Η συμβολή των εθελοντών στην παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών είναι πολύτιμη. Ο εθελοντής
γίνεται συνοδοιπόρος στο ταξίδι του ψυχικά αρρώστου. Πρόκειται για ένα ταξίδι στην ψυχή την δική του αλλά και
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των συνανθρώπων του. Ο εθελοντής ενισχύει το έργο της ομάδας επαγγελματιών υγείας και υποστηρίζει την
προαγωγή της ψυχικής υγείας.
Συμπεράσματα: Η εμπέδωση των αξιών εθελοντισμού και αλληλεγγύης μπορούν να λειτουργήσουν σαν
καταλύτες στην προσφορά υπηρεσιών στους συνανθρώπους μας που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασής τους. Νοιώθω υπέροχα που είμαι
εθελοντής. Η αξία αυτής της δραστηριότητας είναι ανεκτίμητη.

ΑΑ 50
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Σιδηροπούλου Ελένη,1 Πιπέργια Όλγα,1 Μπατζής Χαρίλαος2
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Χειρουργείο, ΓΝ Γρεβενών
2. Νοσηλευτής ΤΕ, Χειρουργείο, ΓΝ Γρεβενών
Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι μια ψυχική ασθένεια που προσβάλλει έναν στους εκατό ανθρώπους σε όλο τον
κόσμο, κυρίως νέους, αλλά και άτομα μέσης ηλικίας και σπανιότερα ηλικιωμένους. Κυριότερες αιτίες εμφάνισης
της σχιζοφρένειας είναι κληρονομικοί, περιβαλλοντικοί και συναισθηματικοί παράγοντες. Τα συμπτώματα
διακρίνονται σε θετικά που κάνουν τον ασθενή να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα, που περιλαμβάνουν
παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, διαταραχές της συμπεριφοράς, αλλοίωση της αίσθησης πραγματικότητας
και σε αρνητικά που περιλαμβάνουν αδυναμία λόγου, άμβλυνση συναισθημάτων, δυσκολία, απάθεια,
απόσυρση, τάση για απομόνωση.
Σκοπός: Η αποτύπωση της άμεσης αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας με φαρμακευτική αγωγή η οποία οδηγεί
στη βελτίωση ή την υποχώρηση των συμπτωμάτων, με ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση που παρέχει ενημέρωση,
εκπαίδευση και υποστήριξη στον ασθενή και την οικογένεια του και με προγράμματα ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης, που τον βοηθούν να ενισχύσει τις κοινωνικές και επαγγελματικές του δεξιότητες.
Μέθοδος: Επιχειρήθηκε δευτερογενής βιβλιογραφική έρευνα σε ελληνικές και ξενόγλωσσες μελέτες καθώς και
πηγές διαδικτύου χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: σχιζοφρένεια, ψύχωση, θεραπευτική αντιμετώπιση.
Αποτελέσματα: Οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές ασθένειες
όπως η σχιζοφρένεια βελτιώνονται πολύ όταν εργάζονται, η εργασία συμβάλλει στην θεραπεία του ασθενούς.
Συμπεράσματα: Όλα τα είδη θεραπευτικής αντιμετώπισης της σχιζοφρένειας κατά την παραμονή του ασθενούς
στο ψυχιατρείο αποτελούν έναν καθημερινό αγώνα για την καταπολέμηση και υπερνίκηση της ασθένειας. Εν
κατακλείδι είναι αναγκαίο να έχουμε συνεχή επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς, να του
παρέχουμε ηθική υποστήριξη αλλά και να του διδάσκουμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για την
επανένταξη του στην κοινωνία.

ΑΑ 51
ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
Τζήκα Χρυσάνθη1, Κολιοπούλου Λουίζα2, Στόκα Δέσποινα3
1. Νοσηλέυτρια ΤΕ, ΠΝ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2. Προϊσταμένη νοσηλεύτρια, Παθολογικό Τμήμα, ΓΝ Γρεβενών
3. Αναπληρώτρια προϊσταμένη, ΜΤΝ, ΓΝ Γρεβενών
Εισαγωγή: Το γέλιο από μόνο του δεν είναι πανάκεια, αλλά αυτή η οριοθέτηση δε μειώνει στο παραμικρό την
αξία του. Το γέλιο μπορεί να γίνει ο καταλυτής για να αλλάξει προς το καλύτερο η δυσλειτουργική οπτική μας.
Σκοπός: Η προσπάθεια να αναδειχθεί ότι ο ρόλος του γέλιου στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση είναι
ουσιαστικότατος.
Μέθοδος αποτελέσματα: Σύμφωνα με την ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις
δεδομένων το χρονικό διάστημα 2012-2013 χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: «γέλιο», «θεραπευτικές ιδιότητες»,
«χιούμορ».
Αποτελέσματα: Το γέλιο δραστηριοποιεί το αυτόνομο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ελέγχει μια
πληθώρα λειτουργιών του οργανισμού, από την αναπνοή έως και την πέψη, την κυκλοφορία του αίματος και
την αρτηριακή πίεση. Έτσι ενισχύει το ανοσοποιητικό, το καρδιακό και το πεπτικό σύστημα. Γυμνάζει το στομάχι,
τους κοιλιακούς και τη λεκάνη και οξυγονώνει και τονώνει τον οργανισμό. Πέντε λεπτά γέλιου ισοδυναμούν με
δέκα λεπτά κωπηλασίας ή τζογκινκ. Απελευθερώνει τις παυσίπονες και ηρεμιστικές ορμόνες ενδορφίνες,
καταπολεμά το στρες και διώχνει επώδυνα συναισθήματα. Με το γέλιο τεντώνονται και χαλαρώνουν 400
διαφορετικοί μυώνες του σώματος, κάτι που επιτυγχάνεται και με ασκήσεις κατά του στρες. Καθαρίζει τον
οργανισμό από τις τοξίνες και χαλαρώνει τους σφιγμένους μυώνες του προσώπου, αλλά και γενικά όλου του
σώματος.
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Συμπεράσματα: Μπορεί να έχουμε σχεδόν χάσει το χαμόγελο από τα χείλη μας εδώ και αρκετό καιρό με όλα
αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όμως είναι σημαντικό να βρίσκουμε αφορμές ώστε να γελάμε με την ψυχή
μας, σαν μια θεραπεία, σαν ένα είδος φαρμάκου που πρέπει να λαμβάνουμε σε καθημερινή δόση.

ΑΑ 52
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Πλακίδα Αριστέα1, Τουλιά Γεωργία2
1. Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΜSc, Επισκέπτρια Υγείας ΚΥ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Άνω Λιόσια Αττικής,
Νοσηλεύτρια – Εθελόντρια ΜΑΦ, Εργαστηριακή Συνεργάτης ΤΔΥΚΥ, ΤΕΙ Αθήνας
2. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής AΤΕΙ Αθήνας
Εισαγωγή: Φροντιστές είναι τα άτομα που φροντίζουν συγγενείς και φίλους που λόγω άνοιας δεν μπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν. Γνωρίζουν ότι η φροντίδα ενός ανθρώπου που ξεχνά είναι ένας αγώνας δρόμου με
αντίπαλο μία ασθένεια που εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά. Η άνοια δοκιμάζει τις αντοχές και την
προσαρμοστικότητα του φροντιστή. Το κόστος από την φροντίδα των πασχόντων από άνοια είναι φυσικό
(σωματικό και ψυχολογικό) οικονομικό και κοινωνικό. Η ψυχική επιβάρυνση είναι σαφώς η σημαντικότερη και
πιο εξατομικευμένη
Σκοπός: Είναι να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν ασθενείς με άνοια. Το βαρύ και πολύπλευρο
φορτίο τους και πόσο αυτό επιδρά στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Επίσης, τον τρόπο με τον οποίο
η πολιτεία οφείλει να τους στηρίξει και βοηθήσει στο δύσκολο έργο που έχουν επωμισθεί.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο διαδίκτυο δίνοντας έμφαση σε άρθρα που σχετίζονται με το
μελετώμενο θέμα και χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: οικογένεια, φροντιστής, ασθενής, άνοια, συναφής
διαταραχή.
Αποτελέσματα: Οι φροντιστές από τη φροντίδα των πασχόντων από άνοια βιώνουν αρνητικά συναισθήματα
όπως απογοήτευση – θυμό - μοναξιά – κοινωνική απομόνωση - άγχος – ενοχές - ματαίωση – κατάθλιψη και το
φόβο του θανάτου. Πρακτικά διαπιστώθηκε ότι οι φροντιστές των πασχόντων από άνοια κάνουν αυξημένη
χρήση ψυχοτρόπων ενώ διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο νόσησης από κατάθλιψη. Η στενή επαφή με έναν ανοϊκό
ασθενή δημιουργεί ποικίλα προβλήματα.
Συμπεράσματα: Οι ανάγκες ασθενών και φροντιστών μπορούν και οφείλουν να καλύπτονται πολύπλευρα, σε
όλα τα επίπεδα και με όλα τα είδη φροντίδας πρωτοβάθμια μέχρι τριτοβάθμια περίθαλψη, φαρμακευτική
θεραπεία ,οικονομική στήριξη και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Το να είσαι φροντιστής είναι μια δύσκολη και
απαιτητική δουλειά. Το σημαντικότερο για τους φροντιστές είναι να συνειδητοποιήσουν ότι για να τα
καταφέρουν δεν πρέπει να παραμελήσουν τον εαυτό τους.

ΑΑ 53
OΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΒΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΟ
Πλακίδα Αριστέα
Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια ΜSc, Επισκέπτρια Υγείας ΚΥ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Άνω Λιόσια Αττικής,
Νοσηλεύτρια – Εθελόντρια ΜΑΦ, Εργαστηριακή Συνεργάτης ΤΔΥΚΥ, ΤΕΙ Αθήνας
Εισαγωγή: Η άμβλωση είναι ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα στο χώρο της Ιατρικής Ηθικής. Παρότι το
πρόβλημα έχει διευθετηθεί νομικά με την θεσμοθέτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση, εντούτοις
ως προς το ηθικό του σκέλος παραμένει αμφιλεγόμενο. Γιατροί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μιλούν για
τις αρνητικές συνέπειες μετά την άμβλωση, τόσο σημαντικές που αποτελούν ένα τραυματικό γεγονός που η
γυναίκα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να επιλύσει, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί ομαλά η εξέλιξή της σε όλα
τα επίπεδα της ζωής της ενώ κάποιοι άλλοι προτάσσουν ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ψυχικής υγείας της
γυναίκας και της άμβλωσης.
Σκοπός: Η ανάδειξη των ψυχολογικών συνεπειών της άμβλωσης στην έφηβο.
Μέθοδος ανασκόπησης: Πραγματοποιήθηκε ελεύθερη και εξειδικευμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο δίνοντας
έμφαση σε άρθρα που σχετίζονται με το μελετώμενο θέμα.
Αποτελέσματα: Ο τρόπος με τον οποίο μια νεαρή ή και πιο μεγάλη γυναίκα αντιμετωπίζει ένα γεγονός όπως η
άμβλωση, σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της και την ψυχική της ανθεκτικότητα (resiliency)
που θα τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει καλύτερα ένα στρεσογόνο περιστατικό. Αναλύοντας την πιο πρόσφατη
βιβλιογραφία, μερικοί μιλούν για Μετα – αμβλωτικό σύνδρομο (Post Abortion Syndrome) όμοιο με την
Μετατραυματική Στρεσογόνος Διαταραχή (Post Traumatic Stress Disorder) όταν το άτομο υποφέρει μετά από
κάποιο τραυματικό γεγονός. Επίσης διαφορετικές είναι οι συνέπειες μιας τρομαγμένης εφήβου που καταφεύγει
στην άμβλωση από την απόφαση μιας ώριμης γυναίκας.

49

Περιλήψεις Εργασιών
Συμπεράσματα: Η διακοπή κύησης δυστυχώς, ακόμη και σήμερα στη χώρα μας αποτελεί ένα μέτρο ελέγχου των
γεννήσεων γεγονός που οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό ιατρικό και
κοινωνικό πρόβλημα. Συνεπώς, είναι ανάγκη για έγκαιρη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην έναρξη της
εφηβείας, ενημέρωση του κοινού για τις άμεσες και απώτερες επιπλοκές της τεχνητής διακοπής κύησης και μη
περιθωριοποίηση των άγαμων μητέρων καθώς και οικονομική και κοινωνική στήριξη αυτών. Επίσης ο βαθμός
στήριξης από την οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή μη διακοπής της κύησης, ίσως τον
σημαντικότερο.

ΑΑ 54
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΔΑΜ
Ταχταλίδου Ζωή1, Αλεξούδη Ευαγγελία1, Τζιώτζιου Αντωνία1
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου, Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα πρέπει να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
προαγωγής υγείας, θεραπείας, αποκατάστασης και υποστήριξης, ώστε να ανταποκρίνεται στις βασικές
ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να δίνει ειδική προσοχή στα άτομα υψηλού κινδύνου, ευπαθή και μη
αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και ομάδες. Με αφορμή αυτό έγινε διενέργεια δημογραφικής μελέτης σε ένα τμήμα
της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου.
Σκοπός: Η εκτίμηση των μεταβολών του πληθυσμού σε σχέση με τη δημογραφική μελέτη του 1996.
Μέθοδος: Η συλλογή των στοιχείων έγινε με προφορική συνέντευξη με κάθε κάτοικο του χωριού ξεχωριστά. Στη
συνέχεια, έγινε επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν, μελετήθηκε η σύνθεση του πληθυσμού και
υπολογίστηκαν οι δημογραφικοί δείκτες αναλογίας φύλων, εξάρτησης, γήρανσης και εποχικής αύξησης.
Αποτελέσματα: Το σύνολο του πληθυσμού 377 άτομα, από τα οποία 19 άτομα ήταν παιδιά ηλικίας 0 έως 14
ετών, 158 άτομα ηλικίας 15 έως 64 ετών και 200 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Από το σύνολο του πληθυσμού
τα 31 άτομα ήταν μετανάστες. Τέλος στο σύνολο των μόνιμων κατοίκων παρατηρήθηκε εποχική αύξηση (άνω
των 100 ημερών ετησίως) κατά 77 άτομα.
Συμπεράσματα: Με το πέρας της μελέτης καταλήξαμε ότι αυξήθηκε ο πληθυσμός της τρίτης ηλικίας, ο
εξαρτημένος πληθυσμός και ο αριθμός των μεταναστών ως μόνιμοι κάτοικοι. Επίσης, παρατηρήθηκε εποχική
αύξηση του πληθυσμού. Τέλος, διαπιστώθηκε μείωση του παραγωγικού πληθυσμού και του αριθμού των
παιδιών.

ΑΑ 55
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Φιλούκατζη Φωτεινή1, Κατεμλιάδου Παρασκευή1, Εμεξεζίδου Ελένη1
1. ΤΕ Νοσηλεύτρια ΓΝ Πέλλας (Φορέας Γιαννιτσών)
Εισαγωγή: Κοινοτική Νοσηλευτική είναι η Νοσηλευτική εργασία που ασκείται έξω από το παραδοσιακό
θεραπευτικό περιβάλλον του νοσοκομείου
Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για το διάστημα 2008-2012. Αναζητήθηκαν δημοσιεύσεις
στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PudMed,Med-net,IATROTEK) με τις λέξεις κλειδιά: σχολική εκπαίδευση,
κοινοτική νοσηλευτική.
Αποτελέσματα: Η σχολική Νοσηλευτική που είναι η εξειδικευμένη έκφραση της επιστημονικής νοσηλευτικής
προάγει την υγεία, την ακαδημαϊκή επιτυχία, και μακροχρόνια την ισορροπημένη ανάπτυξη των μαθητών.
Συμπεράσματα: Η δημόσια υγεία είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και ο νοσηλευτής μπορεί να συμβάλει ενεργά
σε αυτό. Οι πολίτες θα πρέπει να αντιληφθούν την αναγκαιότητα του θεσμού του σχολικού νοσηλευτή και θα
πρέπει να συνδράμουν στον αγώνα μας για την καθιέρωση αυτού του θεσμού. Οι Νοσηλευτές θα πρέπει να
επιβάλουν αυτό το θεσμό ως επιστήμονες και ενεργοί πολίτες. Αν η πολιτεία αρνείται να αναγνωρίσει την
ανάγκη αυτού του θεσμού, θα πρέπει να την αναγκάσουμε να αναθεωρήσει και να προβεί στην άμεση
υλοποίησή του.
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ΑΑ 56
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παπαϊωάννου Μαρία1, Συμεωνίδου Αικατερίνη2, Χρονίδης Γεώργιος3
1. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας.
2. Ειδική Νοσηλευτρια Ψυχικής Υγείας ΤΕ, MSc, Χειρουργική κλινική, ΓΝ Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας
3. Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Εξωτερικά Ιατρεία, ΓΝ Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας
Εισαγωγή: Το σημερινό περιβάλλον των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από διεθνοποίηση των αγορών,
εξειδίκευση των απαιτήσεων των πελατών, έντονο ανταγωνισμό και μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων. Οι
νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση και τις νέες πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν
επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη, ευέλικτη οργάνωση που οδηγεί στην αποδοτική διοίκηση της εφοδιαστικής
αλυσίδας, την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων, τη στενότερη αλληλεξάρτηση των σταδίων παραγωγής
μεταξύ τους, τη βέλτιστη εκμετάλλευση των κεφαλαιακών, τεχνολογικών και ανθρωπίνων πόρων και την
ταχύτερη ανταπόκριση στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.
Σκοπός: Η ανάδειξη των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της πληροφορικής, ως μέσο για την καλύτερη
οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των Μονάδων Υγείας, με στόχο την μείωση του κόστους, τον καλύτερο
έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης από τις διοικήσεις και τον αποτελεσματικότερο εφοδιασμό τους.
Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στις Μονάδες
Υγείας.
Συμπεράσματα: Η Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ERP αποτελούν το βασικό πυλώνα της transactional
πληροφοριακής υποδομής που επιτρέπει σε εταιρίες και οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και
προκλήσεις της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού
εμπορίου διευκολύνουν σημαντικά μία τέτοια εξέλιξη στα επόμενα χρόνια. Οι ηλεκτρονικές πύλες προμηθειών
φαίνεται ότι θα αποτελέσουν βάση για τις μελλοντικές εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα, η συμμετοχή των επιχειρήσεων
σε αγορές και ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα τις βοηθήσει να βελτιώσουν τις διαδικασίες αγοραπωλησίας
αγαθών.

ΑΑ 57
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Καμπούρης Αθανάσιος1, Κωνσταντινίδου Αννα2, Ιωαννίδου Ασημένια3
1. Νοσηλευτής ΜSc, Αιμοδοσία, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
2. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
3. Νοσηλεύτρια, Αιμοδοσία, ΓΝ «Μποδοσάκειο», Πτολεμαΐδα
Εισαγωγή: ο όρος µαζική καταστροφή προσδιορίζει µια κατάσταση επείγουσας ανάγκης, κατά την οποία
αναστατώνεται απροσδόκητα η καθηµερινή ζωή. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί για τον πληθυσµό ανάγκες
προστασίας, ιατρικής-νοσηλευτικής περίθαλψης, κοινωνικής υποστήριξης και άλλων διευκολύνσεων που είναι
απαραίτητες για την επιβίωσή του. Για τον ιατρονοσηλευτικό χώρο καταστροφή σηµαίνει συµφορά µε πολλά
θύµατα, είτε λόγω φυσικών αιτιών, είτε λόγω αιτιών που έχουν σχέση µε την τεχνολογική εξέλιξη και την
συµπεριφορά του ανθρώπου. Η τύχη των θυµάτων καθορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από την ετοιµότητα των
Κρατικών Υπηρεσιών και την επάρκεια σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό και εξαρτάται απόλυτα από την «συµπεριφορά
υγείας» του πληθυσµού.
Σκοπός: Η ανάδειξη του αντικειμένου της ιατρονοσηλευτικής των καταστροφών που είναι η παροχή ιατρικών και
νοσηλευτικών υπηρεσιών σε οµάδες ατόµων που είναι θύµατα µιας καταστροφής, τόσο στον τοµέα της
περίθαλψης, όσο και στον τοµέα της προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας.
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 από την ανασκόπηση προέκυψαν τα
έξης: ο ρόλος και η αναγκαιότητά των ιατρών και νοσηλευτών τόσο στον τοµέα της περίθαλψης, όσο και στον
τοµέα της προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας γίνεται εµφανέστατος, εάν ληφθούν υπόψιν: η µεγάλη συχνότητα
εµφάνισης µαζικών καταστροφών. Οι σοβαρές και σε µεγάλη έκταση υγειονοµικές, κοινωνικές και οικονοµικές
επιπτώσεις των καταστροφών. Η ανάγκη µόνιµης ετοιµότητας, υψηλής εκπαίδευσης και άψογης οργάνωσης
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού εξειδικευµένου για την αντιµετώπιση των καταστροφών.
Συμπέρασματα: Για την καλύτερη εφαρµογή και λειτουργία των διαφόρων σχεδίων επιβάλλεται ενοποιηµένος
συντονισµός σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την ευθύνη των οποίων έχουν οι υπεύθυνοι
∆ιεθνείς Οργανισµοί και οι κυβερνήσεις κάθε χώρας. Τα σηµαντικότερα υγειονοµικά προβλήµατα που
δηµιουργούνται στις καταστροφές, η αντιµετώπιση των οποίων απαιτεί άµεση και αποτελεσµατική επέµβαση,
περιλαµβάνουν: νεκρούς και τραυµατίες μεταδοτικές ασθένειες, ψυχοκοινωνικές αντιδράσεις του πληθυσµού,
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προβλήµατα διατροφής και στέγασης, μαζικές µετακινήσεις του πληθυσµού. Οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία
µιας µαζικής καταστροφής, η αντιµετώπισή της απαιτεί προσωπικό με υψηλό βαθµό εκπαίδευσης, εµπειρία και
απόλυτη συναίσθηση των κινδύνων που εγκυµονούνται.

ΑΑ 58
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Πεδιαδιτάκη Ουρανία1, Τζόβαρας Φιλήμων2 , Βασιλειάδου Αλεξάνδρα 3
1. Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια MSc, Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής “Απόστολος Φωκάς”, ΓΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλευτής – Ψυχολόγος, ΟΚΑΝΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Ψυχολόγος, Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής “Απόστολος Φωκάς”, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγη: Τα τελευταία χρόνια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τονίζουν την
ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων ως μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον. Η
ψυχική υγεία αυτών τείνει να είναι πολύ πιο ευάλωτη σε καταστάσεις χρόνιων σωματικών παθήσεων.
Μέθοδος: Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση για την υποστήριξη της οποίας πραγματοποιήθηκε
αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Medline με λέξεις κλειδιά : παιδιατρικός ασθενής, χρόνια νόσος,
ψυχική υγεία
Σκοπός: Η μελέτη των προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στα παιδιά και εφήβους με χρόνια
νοσήματα σε νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο την συγκριτική μελέτη των στρατηγικών
οργάνωσης των προγραμμάτων και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αποτελέσματα: Η μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας αντίστοιχων κέντρων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό συγκλίνει στις παρακάτω βασικές δομές: (α) υποστήριξη και ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους, (β)
παράλληλη στήριξη των οικογενειών των ασθενών -με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των αδελφών των
παιδιών και εφήβων που νοσούν, καθώς είναι συχνά σε αυτά σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα- και
οικογενειακή θεραπεία στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, (γ) δημιουργική έκφραση και εικαστική
ψυχοθεραπεία στα παιδιά και τους έφηβους με χρόνιο σωματικό νόσημα και (δ) εκπαίδευση των επαγγελματιών
υγείας που απασχολούνται σε παιδιατρικές κλινικές και ευαισθητοποίηση τους στο συναφές πεδίο.
Συμπεράσματα: Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας στην διαφύλαξη της
ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ως βασικό θεμέλιο για υγιείς κοινωνίες, έδωσε ώθηση και σε προγράμματα
προαγωγής της ψυχικής υγείας σε χρόνιους παιδιατρικούς και εφήβους ασθενείς με καλά στελεχωμένες
διεπιστημονικές ομάδες μέσα στα νοσοκομεία. Η διεύρυνση της ενημέρωσης των επιστημόνων υγείας που
απασχολούνται σε αυτό το ευαίσθητο πεδίο μπορεί να επεκτείνει και σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες την
οργάνωσης αντίστοιχων προγραμμάτων.

ΑΑ 59
Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νικητοπούλου Θεοδώρα Στ.1, Παπαλυμπέρη Αθανασία Ηλ2.
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΚΥ Μαρκοπούλου – ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
Εισαγωγή: ο όρος ομαδική εργασία, αναφέρεται στη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων ιατρών, νοσηλευτών,
επισκεπτών υγείας, μαιών, σε σύμπραξη με άλλες επαγγελματικές ομάδες (εκπαιδευτικούς κλπ.), για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, στοχεύοντας στη διενέργεια παρεμβάσεων
προαγωγής της υγείας για τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού.
Σκοπός: να αξιολογηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και να αναζητηθούν οι παράγοντες που
διαμορφώνουν την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των προβλημάτων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων από
μια πολυδύναμη εργασιακή ομάδα επαγγελματιών υγείας.
Μέθοδος Ανασκόπησης: αναζητήθηκαν άρθρα και βιβλία σχετικά με την προαγωγή υγείας στην κοινότητα και
τη σημασία της ομαδικής εργασίας με χειροδιαλογή, καθώς και στις βάσεις δεδομένων Medline, PubMed,
Cochrane Database Systematic Review. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: προαγωγή υγείας,
ομαδική εργασία, κοινοτική νοσηλευτική, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Αποτελεσματα: οι ανάγκες των πολιτών επιτείνονται και αυξάνονται αυτή την κρίσιμη περίοδο, αναδεικνύοντας
το κενό που προκύπτεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εκτός από τα λειτουργικά προβλήματα που
αναφέρονται, φαίνεται ότι η υποστελέχωση σε νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, απασχολεί
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τόσο τους επαγγελματίες υγείας όσο και την κοινότητα. Αποδεικνύεται, ότι η κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση,
όπως και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις της εξειδικευμένης κοινοτικής ομάδας των επαγγελματιών υγείας με
την ομάδα στόχο του πληθυσμού της κοινότητας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην άρτια συγκρότηση κάθε
ομάδας εργασίας.
Συμπεράσματα: οι προαγωγοί της υγείας, οφείλουν να εφαρμόζουν προγράμματα μέσα από ποικίλες δράσεις,
οι οποίες θα ενισχύονται από τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με την ηθική και οικονομική
υποστήριξη της πολιτείας. Είναι απαραίτητο, οι προσπάθειές των ειδικών να εστιάσουν στο γόνιμο διάλογο,
στην ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, με σκοπό την προστασία και την προαγωγή της υγείας της κοινότητας.

ΑΑ 60
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παπαδοπούλου Ευαγγελία1, Παπαντωνίου Ελισάβετ2, Παντελίδου Ελένη3.
1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜSc, Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Β΄ Καρδιολογική Kλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Β΄ Καρδιολογική Kλινική ΑΠΘ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
3. Προϊσταμένη Α΄ Νοσηλευτικού Τομέα, MSc(c), Β΄ Καρδιολογική Kλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η συμβουλευτική είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος αλλά μη ακριβής όρος, ο οποίος καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα προληπτικών και θεραπευτικών δραστηριοτήτων, μέσω της παροχής εκπαίδευσης σε θέματα
υγείας και υποστήριξης αλλαγής συμπεριφοράς.
Σκοπός: Ο όρος συμβουλευτική αλλαγής συμπεριφοράς επιλέχθηκε με σκοπό να περιγράψει το εύρος της
ατομικής συμβουλευτικής και των παρεμβάσεων αλλαγής συμπεριφορών, που ασχολείται η πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας, προκειμένου να βοηθήσει άτομα να αλλάξουν συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγείας
τους.
Μέθοδος: Επιχειρήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική, οι βασικές αρχές της συμβουλευτικής
διαδικασίας “5As” αποτελούν τα βασικά στάδια των σύντομων παρεμβάσεων οι οποίες παρέχονται από
πληθώρα επαγγελματιών υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας: «ρωτήστε/εκτιμήστε, προτρέψτε/ενημερώστε,
συμφωνήστε μαζί, υποστηρίξτε, επανελέγξτε». Στη μελέτη σταθμό των Mc Ginniw and Foege, το 50% των αιτιών
της θνησιμότητας στις ΗΠΑ αποτέλεσαν 10 συμπεριφορές που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής όπως το αλκοόλ,
το κάπνισμα, οι φτωχές διατροφικές συνήθειες, η απουσία φυσικής άσκησης, η κατάχρηση αλκοόλ, η
κατάχρηση ουσιών και οι σεξουαλικές συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία. Η βελτίωση των
συμπεριφορών αυτών που σχετίζονται με την υγεία αποτελεί μάλιστα βασική πρακτική αντιμετώπισης
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
Συμπεράσματα: Η συμβουλευτική παρέμβαση για την αλλαγή συμπεριφορών μπορεί να λάβει χώρα, είτε
ολοκληρωμένα, είτε μερικώς, κατά τη διάρκεια καθιερωμένης επίσκεψης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας. Είναι απαραίτητο για τους νοσηλευτές να συμμετέχουν σε προγράμματα αγωγής υγείας ώστε να
αποκτούν την κατάρτηση που απαιτείται με σκοπό την εκπαίδευση του πληθυσμού με σκοπό είτε την πρόληψη
είτε την αποκατάστασή τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Όλες οι εργασίες αξιολογήθηκαν – βαθμολογήθηκαν από την επιστημονική επιτροπή της διημερίδας βάσει ενός
ενιαίου 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

Κατόπιν τούτου, ορίστηκε ειδική τριμελής επιτροπή (ως υποομάδα της επιστημονικής επιτροπής), με την
υποχρέωση να παρακολουθήσει τους ομιλητές των εργασιών που επρώτευσαν ανά κατηγορία, ώστε να
συνεκτιμηθεί και η αρτιότητα της παρουσίασης. Τα βραβεία απονεμήθηκαν τελικά στις παρακάτω εργασίες:



Καλύτερης ερευνητικής εργασίας, στην εργασία με κωδικό και τίτλο:
ΕΑ 26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HICKMAN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Κοτζαπαναγιώτου Ειρήνη, Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Βολονάκη Ελπινίκη, Αχινιώτης Γεώργιος, Λατσίνη Μαρία,
Κοτζαπαναγιώτου Φανή, Βόλακλη Ελένη, Σδούγκα Μαρία



Τριών καλύτερων ελεύθερων ανακοινώσεων, στις εργασίες με κωδικούς και τίτλους αντίστοιχα:
ΕΑ 07 Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κωνσταντινίδου Άννα, Μανομενίδης Γεώργιος, Σιδηροπούλου Μαρία
ΕΑ 17 ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Μαυροπούλου Δάφνη
ΕΑ 27 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κοκόρη Ευδοκία, Δουλγερίδου Αθηνά, Μπαραχάνου Αρίστη



Τριών καλύτερων αναρτημένων ανακοινώσεων στις εργασίες με κωδικούς και τίτλους αντίστοιχα:
ΑΑ 36 Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μόσχογλου Ζαχαρίας, Κάμτσιου Δήμητριος, Πολυζώνη Παρασκευή
ΑΑ 58 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τζόβαρας Φιλήμων, Πεδιαδιτάκη Ουρανία, Βασιλειάδου Αλεξάνδρα
ΑΑ 17 ΟΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Μπερμπέρη Γεσθημανή, Ράπτου Αικατερίνη, Κανέλλη Σταματία
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