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Αληί πξνιόγνπ – Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια αξρηθά λα εθθξάζσ ηελ βαζηά κνπ επγλσκνζχλε ζε φινπο ηνπο 

λνζειεπηέο πνπ δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θα νθία Επγά, 

Αλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ ζπνπδψλ. 

Έλα ζεξκφ επραξηζηψ ζηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θ. Πξεδεξάθν 

Παλαγηψηε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηελ θα Σδηαθέξε ηπιηαλή, Δπίθνπξν Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ Γξ Παλαγησηνπνχινπ Καιιηφπε γηα ηελ παξαρψξεζε 

ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Έλα κεγάιν θαη ζεξκφ επραξηζηψ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηεο εηδηθφηεηαο, ζηηο πξντζηακέλεο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ «Ηππνθξάηεην» 

Αζελψλ, Γεληθφ Ννζνθνκείν «Καιακάηαο» θαη Γεληθφ Ννζνθνκείν «Κππαξηζζίαο» γηα 

ηελ βνήζεηά ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ησλ λνζνθνκείσλ 

«Ηππνθξάηεην», «Καιακάηαο» θαη «Κππαξηζζίαο» πνπ ελέθξηλαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο έξεπλαο απηήο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θ. Κνινβφ Πέηξν, ε βνήζεηα θαη ε ελζάξξπλζε ησλ 

ιφγσλ ηνπ ήηαλ θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο ζε κέλα. Καζψο θαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο 

θαη ζπκθνηηεηέο ηεο ζρνιήο πνπ ζε απηά ηα δχν φκνξθα ρξφληα έκαζα θαη εθηίκεζα 

ηελ αμία ηεο γλψζεο. 

Σέινο έλα ζεξκφ επραξηζηψ ζε φζνπο δελ αλήθαλ ζην λνζειεπηηθφ ρψξν αιιά ε 

παξνπζία ηνπο ή θαη ε απνπζία ηνπο λνεξά ήηαλ ε δχλακε, ε ππφζρεζε θαη ην θίλεηξν 

γηα λα ζπλερίζσ.  

 

 

ΚΑΜΑΡΓΗΑΝΑΚΖ Α. ΓΖΜΖΣΡΑ 
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Πεξίιεςε 

 

ηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο πγείαο ε ζπλερήο αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ απνηειεί αλάγθε άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξφνδν ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο ηνπ αζζελή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε έλα ζπλερψο 

εμειηζζφκελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο θιηληθήο πξάμεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο.  

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο απαηηνχλ λνζειεπηέο κε πεξηζζφηεξε γλψζε, θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε θαη λέεο ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο. Ζ ζπλερήο αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη 

ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ λνζειεπηψλ. Οη 

λνζειεπηέο νθείινπλ λα επηδείμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα κέζα ζε 

έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα πγείαο (Καπγά θαη ζπλ 2012).  

Σν αθαδεκατθφ πξνθίι, ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ην νπκαληζηηθφ ζζέλνο ηνπ 

ζχγρξνλνπ Ννζειεπηή ηνλ έρνπλ θαζηεξψζεη σο ηζφηηκν κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο πγείαο. Ο ζχγρξνλνο λνζειεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο, λα 

εθπαηδεχεηαη, λα ζπκκεηέρεη, λα θξίλεη θαη λα απνθαζίδεη νξζνινγηθά, ψζηε λα είλαη 

έηνηκνο ζηε πιεζψξα ησλ αιιαγψλ, ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Ζ πλερηδφκελε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε είλαη κία δηαδηθαζία κε δηάξθεηα θαη 

ζηξαηεγηθή πνπ εληζρχεη ηνλ λνζειεπηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο 

ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Ζ αλάγθε ησλ λνζειεπηψλ γηα πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1950, επηζηεκνληθά φκσο άξρηζε λα δηεξεπλάηαη απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 κε απνθνξχθσκα ην δηάζηεκα 1988-1995. ηελ Διιάδα ε πλερηδφκελε 

Δθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ άξρηζε λα κειεηάηαη απφ ην 1990. Οη «ελήιηθεο 

καζεηέο» κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο απνθηνχλ λέεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, 

ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινλ επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο θαη 

απηνπεπνίζεζεο.  

ηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο πγείαο, ν ξπζκφο απαμίσζεο ηεο γλψζεο είλαη ηφζν ηαρχο 

φπνπ ε ζχγρξνλε πξφθιεζε δε βξίζθεηαη κφλν ζηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηε 

λνζειεπηηθή επηζηήκε αιιά θαη ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα 

λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ πξέπεη άκεζα λα ελζσκαηψλνληαη ζηε 

λνζειεπηηθή πξάμε θαζψο απηή δελ απνηειεί κηα ζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά κηα 

δπλακηθή δηεξγαζία ζπλερψο εμειηζζφκελε. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηα θίλεηξα είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο θαη πεξηγξάθεηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ σζεί 

θάπνηνλ λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  
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Σα θίλεηξα έρνπλ ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη κε ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ ην επάγγεικα ηνπ ν λνζειεπηήο. Δθηφο απφ ηελ έιιεηςε 

θηλήηξσλ ππάξρνπλ θαη εκπφδηα, θξαγκνί, φπσο ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε ελζάξξπλζεο απφ ηε δηνίθεζε, ην πςειφ θφζηνο, νη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε απφζηαζε θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ (Καπγά θαη ζπλ 2012). 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο θιηληθήο 

πξάμεο θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο, ε πνηφηεηα δσήο ηνπ 

εξγαδφκελνπ λνζειεπηή αιιά θπξίσο ηνπ αζζελή θαη ηεο θνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ ν 

επαγγεικαηίαο λνζειεπηήο λα παξακείλεη θαη λα αζθήζεη ηε Ννζειεπηηθή ηνπ ηδηφηεηα. 

Ο λνζειεπηήο πνπ ζέβεηαη θαη θξνληίδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέιημε νθείιεη λα κπνξεί 

λα δηαηεξήζεη ηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Να είλαη ηθαλφο θαη άμηνο λα κεηαγγίδεη θαη ζηηο επφκελεο γεληέο 

ηνλ πινχην ηεο γλψζεο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ.  

 

θνπόο 

 

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ (θηλήηξσλ) ζπκκεηνρήο 

ησλ λνζειεπηψλ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη αληηιήςεηο 

ηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα απηψλ ζηε πλερηδφκελε λνζειεπηηθή Δθπαίδεπζε. 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 

 

ηελ έξεπλά καο αλακέλεηαη φηη ε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ «πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο» είλαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λνζειεπηψλ 

θαη ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ.  

 

Απνηειέζκαηα  

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ην πξψην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα γηα επαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε (Professional 

improvement and development), ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ 

Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην πξψην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and 

development). 
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ε ζρέζε κε ην δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα γηα επαγγεικαηηθή πξαθηηθή (Professional service), ζην ζχλνιν νη 

λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 

ε ζρέζε κε ην ηξίην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο» (Collegial learning and 

interaction), ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ  Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην ηξίην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε  Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο (Collegial 

learning and interaction)», κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

(Professional improvement and development). 

ε ζρέζε κε ην ηέηαξην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and job security), ζην ζχλνιν νη 

λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην ηέηαξην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε  Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ  βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» 

απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and job security)», 

κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and 

development). 

ε ζρέζε κε ην πέκπην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, 

ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.    
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ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην πέκπην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

(Professional improvement and development). 

 

πκπεξάζκαηα 

 

 Ζ αλάγθε επαλεθηίκεζεο ησλ γλψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε 

κία ηαρέσο εμειηζζφκελε θνηλσλία. 

 Ο ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ βαζηζκέλσλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο κεηά απφ 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. 

 Ζ πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε απνηειεί πάληα έλα επίθαηξν ζέκα γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Σα θίλεηξα θαη νη πξνζσπηθέο, επαγγεικαηηθέο ζπκπεξηθνξέο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηα πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο. 

 Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ε εμέιημε θαη ε αζθάιεηα είλαη απαίηεζε ησλ 

λνζειεπηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

Ννζειεπηηθήο Κνπιηνχξαο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ζηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ, ζηελ κείσζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζηξεο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιαζψλ. 

 Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ελζάξξπλζεο απφ ηε δηνίθεζε, ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, ην πςειφ θφζηνο, νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε απφζηαζε θαη ε 

έιιεηςε ρξφλνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε, πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε, 

Γηα βίνπ κάζεζε, Δπαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο, Κίλεηξα, Ννζειεπηηθή. 
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Abstract 

 

In the sensitive area of health, the constant renewal of knowledge and skills is a 

priority need for the advancement of care of the patient and the development of human 

resources. In a constantly changing and competitive environment Continuing Education 

is a basic prerequisite for improving clinical practice and professional development. 

Rapid developments require nurses with more knowledge, better education and new 

techniques and skills. The constant search for knowledge, skills and behaviors facilitate 

the exercise of the profession and aims to meet the needs of patients, health system 

needs and the personal and professional development of nurses. Nurses must 

demonstrate critical thinking and creative ability in a changing health system (Quarrels 

A. et al., 2012). 

The academic profile, professional competence and courage of modern humanist 

nurse him have established as an equal member of the interdisciplinary health care team. 

The modern nurse must be constantly updated, to train, to participate, to judge and act 

rationally, so be ready to plethora of changes, developments and new technologies. 

Continuing nursing education is a process lasting and strategy reinforces the nurse to 

meet the changing needs of the modern era. The need of nurses for Continuing 

Education dating from 1950, but began to scientifically investigated by the 1980s, 

culminating in the period 1988-1995. In Greece the Continuing Education is a process 

that began to study since 1990. "adult learners" through lifelong learning acquire new 

abilities and skills, modern knowledge and creating an environment of professional 

autonomy and confidence. 

In the health care sector, the rate of obsolescence of knowledge is so fast where 

modern challenge is not only to changes in nursing science and the speed with which 

they are incurred. New research data obtained should be directly incorporated into 

nursing practice as it is not a static activity but a dynamic process, constantly evolving. 

The orientation of the incentives is paramount and is described as the most important 

factor that pushes someone to participate in continuing education programs. 

Incentives related to the perceptions and values of the individual but also to the 

expectations set by the profession of nurse. Apart from the lack of incentives exist 

obstacles, barriers such as lack of information, lack of staff, lack of encouragement from 

management, high cost, family obligations, distance and lack of time (Quarrels A. et al., 

2012) . 

The main purpose of Continuing Education is to improve clinical practice and 

professional development of health professionals, the quality of life of the worker nurse 

but especially the patient and the community to the professional nurse to remain and 

practiced nursing capacity. The health care that respects and cares for personal 

development must be able to maintain the adequacy of knowledge of throughout his 
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career. Be able and worthy to Decant and to future generations the wealth of knowledge 

and experience. 

 

Purpose 

 

The purpose of this study is to investigate the factors (incentives) participation of 

nurses in Continuing Education programs and their perceptions of the need for these in 

Continuing Nursing Education. 

 

Research hypothesis 

 

The main hypothesis of this study concerns the search for statistically significant 

correlation investigation of factors (incentives) participation of nurses in Continuing 

Education programs. In particular it is expected that the monitoring programs 

"Continuing Education" is a strong incentive for the professional development of nurses 

and the quality of care in promoting community health. 

 

Results 

 

In conclusion, compared with our first inquiries showed that compared with the agent 

for professional improvement and development (Professional improvement and 

development), to all the nurses answered that they considered "moderately important" 

and "Extremely important" element of participation in Continuing Education programs. 

Compared with both the individual results, and the results in the total factor, it 

appeared that the first inquiries confirmed if, subjects of research show a "Moderate 

important" and "Extremely important" factor in the degree "Professional improvement 

and development "through Continuing Education programs (Professional improvement 

and development). 

With respect to our second exploratory question appeared in connection with the 

agent for professional practice (Professional service), in the total of nurses said they felt 

"moderately important" and "Extremely important" element participation in CVET. 

Compared with both the individual results, and the results in the total factor, it 

appeared that the second exploratory question confirmed if, subjects of research show a 

"Moderate important" and "Extremely important" grade "Professional improvement and 

development" means of Continuing Education programs (Professional improvement and 

development). 

In connection with our third exploratory question appeared in connection with the 

factor "Learning and interaction with colleagues» (Collegial learning and interaction), 

throughout the nurses answered that they considered "moderately important" and 
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"Extremely important" element participating. 

Compared with both the individual results, and the results in the total factor seemed 

that the third inquiries confirmed if, subjects of research show a "Moderate important" 

and "Extremely important" degree in "Learning and interaction with colleagues 

(Collegial learning and interaction)», through Continuing Education programs 

(Professional improvement and development). 

Compared with the fourth Our inquiries showed that compared to the factor 

"Personal benefit and occupational safety" of Continuing Education programs (Personal 

benefits and job security), to all the nurses answered that they considered "moderately 

important" and "Extremely important" element participation in CVET. 

Compared with both the individual results, and the results in the total factor, it 

appeared that the fourth inquiries confirmed if, subjects of research show a "Moderate 

important" and "Extremely important" degree factor 'personal benefits and professional 

security "of Continuing Education programs (Personal benefits and job security)», 

through programs of Continuing Education (Professional improvement and 

development). 

In relation to the fifth exploratory our question appeared in connection with the 

factor "Professional commitment" of Continuing Education programs throughout the 

nurses answered that they considered "moderately important" and "Extremely 

important" element participation. 

Compared with both the individual results, and the results in the total factor, it 

appeared that the fifth inquiries confirmed if, subjects of research show a "Moderate 

important" and "Extremely important" factor in the degree "Professional commitment" 

from Continuing Education programs, through programs of Continuing Education 

(Professional improvement and development). 

 

Conclusions 

 

• The need to reassess knowledge of nurses is essential in a rapidly evolving society. 

• Designing programs based on real needs after investigating the factors affecting 

their participation in them is considered necessary. 

• Continuing Education is always a topical issue for health professionals. 

• Incentives and personal, professional behaviors significantly affect the participation 

of nurses in continuing education programs. 

• Professional development, development and security are a requirement for nurses to 

promote the health of individuals and the development of Nursing Culture. 

• Participation in Continuing Education programs contribute to the improvement of 

care, reduce costs, increase productivity, reduce accidents, to reduce occupational 

stress and reduce errors. 
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• Lack of information and encouragement from management, staff shortages, high 

cost, family obligations, distance and lack of time are obstacles to monitoring 

Continuing Education programs. 

 

Keywords: 

Professional Development, Continuing Nursing Education, Lifelong Learning, Business 

expectations, Motivation, Nursing 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ θαζηέξσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο ήδε απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο ην βαζηθφηεξν 

παξαγσγηθφ ζπληειεζηή κηαο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη επηηάζζεη ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ επελδχζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηεξίδεηαη πιένλ ζηελ θαζηέξσζε κηαο νηθνλνκίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηεο γλψζεο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε δηά βίνπ κάζεζε θαη ε 

ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε. Ζ ζπλερήο αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ε δηαξθήο βειηίσζε 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηελ 

ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 

Ο ηνκέαο πγείαο φρη κφλν δελ κέλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηηο εμειίμεηο, αιιά ε 

αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο ε πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

αγαζνχ πγεία πξνζδίδεη ζηελ επηηαθηηθή απηή αλάγθε ραξαθηεξηζηηθά άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο. Οη ηαρχηαηεο εμειίμεηο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δεκηνπξγνχλ ηξέρνπζεο 

αλάγθεο δήηεζεο ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, δήηεζε ε νπνία δελ θαίλεηαη 

λα θαιχπηεηαη ζε άκεζν ρξφλν απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα λα 

δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο ειιείςεηο ζε εηδηθά ζηειέρε θαη ηαπηφρξνλα πιεφλαζκα 

άιισλ εηδηθνηήησλ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί.  

Οη εμειίμεηο απηέο παξαπέκπνπλ ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Καηά ζπλέπεηα ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ δνκψλ ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζπληζηνχλ απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε ησλ 

ζηξεβιψζεσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο εθξνέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο εηζξνέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ ηνκέα πγείαο 

(αξξήο  2006). 

ηελ κειέηε ησλ Τθαληφπνπινπ θαη νχιε κε αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Διιάδα γηα ηε πεξίνδν 

1980-2000, δηαπηζηψζεθε φηη ε δήηεζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ επεξεάδεηαη απφ 

δηάθνξνπο θπζηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη αζθνχλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ζε 

πξνζσπηθφ θαη φηη θπξίσο ε έιιεηςε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ εκπνδίδεη ηελ παξνρή 

θαιχηεξσλ θαη απνδνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

ηελ κειέηε δε ησλ Κπξηφπνπινπ θαη νχιε, δηαπηζηψζεθε ε πιήξεο απνζχλδεζε 

ησλ αγνξψλ εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαη ε κε νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κηαο ζεηξάο αδπλακηψλ ζηελ 

επαξθή ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη επηπιένλ ζηελ έιιεηςε 
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πξνζσπηθνχ πνπ αλαλεψλεη ηηο γλψζεηο θαη βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ.  

ηελ έξεπλα ηεο (Αλαζηαζνπνχινπ  2005) έδεημε φηη ε απφθηεζε γλψζεσλ απνηειεί 

ην θχξην θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. χκθσλα 

κε ηελ έξεπλα ησλ ( Καπγά  θαη ζπλ 2012) ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

PRS (Κιίκαθα Κηλήηξσλ πκκεηνρήο ) αλέδεημε πσο ην θχξην κέιεκα ησλ λνζειεπηψλ 

είλαη ε επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη 

ε απφθηεζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ. Ζ έξεπλα δε έδεημε, ηελ αλάγθε γηα 

επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο κέζα απφ πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ πιεηνςεθία νη λνζειεπηέο δήισζαλ πσο είραλ 

παξαθνινπζήζεη έλα απφ ηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα εηδηθφηεηαο θαη ζε έλα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ αλαθέξεη ζηελ θαηνρή ηνπ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν.  

Σα γξαθεία εθπαίδεπζεο ησλ λνζνθνκείσλ κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ 

κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εζηηαζκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην κηαο 

γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ζε πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο είλαη εθηφο 

απφ ηελ δηάζεζε ηνπ λνζειεπηή γηα επηκφξθσζε, ε πξαθηηθή δηεπθφιπλζε θαη εζηθή 

ελζάξξπλζε απφ φια ηα επίπεδα ηεο λνζειεπηηθήο ηεξαξρίαο (Θενθαλίδεο  θαη ζπλ 

2006). 

Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν θαζψο ηα θίλεηξα, νη 

πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπκπεξηθνξέο επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

λνζειεπηψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ επαλεθηίκεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ιφγσ ησλ κεγάισλ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή 

θαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνηειεί «επέλδπζε» γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο 

ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Ννζειεπηηθήο κε ηελ ελίζρπζε πεξηζζνηέξσλ θαη 

θαηαιιειφηεξσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο γηα 

«άξηζηνπο» λνζειεπηέο. 
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ΜΔΡΟ Α΄(Θεσξεηηθό ) 

 

Κεθάιαην 1
ν
   

 

                                                  Ννζειεπηηθή  

 

1.1.Ζ θηινζνθία ηεο Ννζειεπηηθήο 

 

«Έξρεηαη κηα μερσξηζηή ζηηγκή ζηε δσή ηνπ θαζελόο, κηα ζηηγκή γηα ηελ νπνία 

απηό ην άηνκν γελλήζεθε. Απηή ηελ ηδηαίηεξε επθαηξία, εάλ ηελ αδξάμεη, ζα 

εθπιεξώζεη ηελ απνζηνιή ηνπ – κηα απνζηνιή γηα ηελ νπνία είλαη κνλαδηθά 

πξνηθηζκέλνο. Εθείλε ηε ζηηγκή βξίζθεη ην κεγαιείν. Είλαη ε πην κεγάιε ηνπ 

ζηηγκή».  

Winston Churchill 

 

Ζ ιέμε θηινζνθία εηπκνινγηθά είλαη ζχλζεηε θαη πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν 

ειιεληθφ θηιείλ (πνπ ζεκαίλεη αγάπε) θαη ηε ιέμε ζνθία. Χο ιέμε ε Φηινζνθία 

ζεκαίλεη έθεζε γηα ζνθία, ηξφπν εξεπλεηηθήο θαη αηέξκνλεο ζθέςεο, γηαηί ε ζνθία 

λνείηαη σο ζηφρνο πξνο ηνλ νπνίν θηλείηαη ε ζθέςε. Ζ θηινζνθία θαη ην θηινζνθείλ 

ζπληζηνχλ χςηζηε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ νπνία 

θαηαμηψλεηαη σο έιινγν νλ (Φηινζνθηθφ Κνηλσληνινγηθφ Λεμηθφ 1995). 

Ζ θηινζνθία ηεο Ννζειεπηηθήο δελ απνηειεί έλα λέν πεδίν έξεπλαο. Αλαπηχρζεθε 

παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Ννζειεπηηθήο ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα. 

Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ θαη νη κειέηεο ζε απηφ ην 

πεδίν. Αζρνιείηαη κε εξσηήκαηα ή απνξίεο κε θξηηηθή ζθέςε θαη ζηνραζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε αιιαγή θαη ε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ζ κειέηε θαη 

ε έξεπλα ζην πεδίν ηεο Ννζειεπηηθήο Φηινζνθίαο απνηειεί πξφθιεζε θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο Ννζειεπηηθήο σο επηζηήκεο. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη θαη λα ελζαξξχλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο ηφζν ζηελ 

θιηληθή ηεο πξάμε αιιά θαη ν θνηλσληθφο ηεο ξφινο κέζα ζηελ θνηλσλία (Παλαγηψηνπ  

θαη ζπλ  2013).  

Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ε θηινζνθία αληηπξνζσπεχεη ηε γλψζε πνπ θαηαθηά ν 

αλζξψπηλνο λνπο ρσξίο ρξεζηκνζεξηθνχο ζθνπνχο θαη ηελ νξίδεη σο «γλψζηο ησλ φλησλ 

ή φληα» πνπ ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε ησλ πξψησλ αξρψλ ησλ φλησλ. Οη ησηθνί 

αλέπηπμαλ κηα πην αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο θηινζνθίαο ζεσξψληαο φηη είλαη ε 

άζθεζε ηνπ πλεχκαηνο, ε επηηήδεπζε ηεο αξεηήο θαη ηεο νξζφηεηαο ηνπ ιφγνπ (ινγηθή, 

αξεηή).  

Μέζα απφ ηνλ Δπίθνπξν, θαηά ηελ νπνία ε θηινζνθία νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε κηα 

επηπρηζκέλε δσή, απηή εμηζψλεηαη κε ηε δηαηχπσζε θαλφλσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

(Γέκηνο 1987). Γηα ηνλ Kant,  ε θηινζνθία είλαη ε επηζηήκε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 
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αξρψλ εθείλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε γλψζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ, δειαδή 

ηελ εζηθή δσή. 

Απφ ηνλ 20
ν
  αηψλα ε θηινζνθία παξαθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ, ζηελ 

νπζία εξεπλά θαη εμεηάδεη φιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ κέρξη 

ζήκεξα εμαθνινπζεί λα αθνκνηψλεη δεκηνπξγηθά ηα πνξίζκαηα ησλ επηζηεκψλ 

απνηειψληαο ηελ επηζηήκε ησλ επηζηεκψλ, ηελ ηέρλε ησλ ηερλψλ (Φηινζνθηθφ 

Κνηλσληνινγηθφ Λεμηθφ 1995). 

Ζ ιέμε «λνζειεχσ» ζεκαίλεη πεξηπνηνχκαη θάπνηνλ πνπ λνζεί θαη είλαη αξραία ζηελ 

πξνέιεπζε ηεο. Απαληάηαη ζε θείκελα ηνπ Ηζνθξάηε (436-338 π.Υ.),ηνπ Βάβξηνπ ή 

Βαβξία (1νο αη. π.Υ.), ηνπ νθνθιή (496-406), ηνπ Πινπηάξρνπ. Πιήζνο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηε Ννζειεπηηθή σο επάγγεικα, ηέρλε θαη επηζηήκε απφ ηα πξν-νκεξηθά (Γαιελφο, 

Αζθιεπηφο ) θαη ηα νκεξηθά έπε. 

Σα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε Florence 

Nightingale ε πνξεία, ε αλαγλψξηζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο Ννζειεπηηθήο απνηέιεζε 

ηελ αξρή γηα παξνρή ηεο ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο γηα απνηειεζκαηηθή λνζειεπηηθή 

θξνληίδα. Σν 1899 ηδξχεηαη ε παγθφζκηα νκνζπνλδία λνζειεπηψλ κε ηελ επσλπκία 

Γηεζλέο πκβνχιην Ννζειεπηψλ , International Council of Nurses (ICN) απφ ηελ 

Βξεηαλίδα λνζειεχηξηα Ethel Bedford Fenwick, ε νπνία επεξεαζκέλε απφ ην φιν 

θνηλσληθφ θιίκα κε ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή ζπκκεηνρή, ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ 

ζπλεδξίνπ γπλαηθψλ (Σδηαθέξε θαη ζπλ 2013). 

Ζ Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε πγείαο θαη ηέρλε θξνληίδαο κε αλζξσπηζηηθφ 

ραξαθηήξα θαη έρεη νηθνπκεληθή απνζηνιή. Τπεξεηεί ηνλ άλζξσπν αλεμάξηεηα απφ 

εζληθφηεηα, θπιή, θχιν, ρξψκα, ζξεζθεία, πνιηηηθά θξνλήκαηα, θνηλσληθή ζέζε, 

κφξθσζε θαη θαηάζηαζε πγείαο. Δίλαη θαη ζα είλαη αλαπηπζζφκελε επηζηήκε, 

ζηεξηδφκελε ζηελ έξεπλα, κε ηα επξήκαηα ηεο νπνίαο αμηνινγείηαη, δηαθνξνπνηείηαη, 

δηεπξχλεηαη θαη ηειεηνπνηείηαη ε θιηληθή ηεο άζθεζε θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηεο 

θνηλσλίαο.  

Απνηειεί κία ζχλζεζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, θιηληθήο θξνληίδαο θαη 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ ζπνπδή ηεο Ννζειεπηηθήο ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά 

θέληξα θαη ζην παλεπηζηήκην ξπζκίδεηαη θαη θαηεπζχλεηαη απφ ην πλεχκα θαη ηα 

ηδαληθά ηεο παηδείαο. Σεο παηδείαο φπσο νη Έιιελεο φξηζαλ, σο ην «πξψην ησλ 

θαιιίζησλ» αγαζφ κνξθσηηθφ, αλζξσπνπιαζηηθή δχλακε, δηάπιαζε πξνζσπηθνηήησλ, 

θαιιηέξγεηα ηεο αξεηήο θαη ηνπ πφζνπ ηεο ηειεηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ (Ραγηά  2011).  

Καηά ηελ (Hall 1977),  ε Ννζειεπηηθή απνηειεί έλαλ αλεμάξηεην, επηζηεκνληθφ, 

επαγγεικαηηθφ θιάδν κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ πγείαο . ξηζε ηελ Ννζειεπηηθή σο 

«κηα βαζηθή αλζξψπηλε ελέξγεηα πνπ έρεη ζθνπφ λα δηαγλψζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

Φπζηθέο, Φπρνινγηθέο θαη Κνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο ». Ο νξηζκφο απηφο απνηειεί ηε κνλαδηθφηεηα ηεο Ννζειεπηηθήο, ε νπνία 
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αληηκεησπίδεη ην άηνκν σο έλα κνλαδηθφ, εληαίν ζχλνιν, αληίζεηα κε ηα άιια 

επαγγέικαηα πγείαο πνπ βιέπνπλ κφλν ηε κηα δηάζηαζε ηνπ, ηελ ςπρνινγηθή, ηελ 

θνηλσληθή θαη ηε θπζηθή. Δπνκέλσο, αληηθείκελν κειέηεο είλαη « ν άλζξσπνο σο 

ζχλνιν θαη νη αλάγθεο ηνπ » φπσο αλαθέξεη θαη  ε  Επγά ( 2013, ζ.8 ). 

Απφ ηνπο πιένλ επίζεκνπο θαη γλσζηνχο νξηζκνχο ηεο Ννζειεπηηθήο ζχκθσλα 

θαηά ηνλ Ακεξηθαληθφ χλδεζκν Ννζειεπηψλ (ANA 1980) ε Ννζειεπηηθή πξαθηηθή 

είλαη « ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία ησλ αλζξσπίλσλ αληηδξάζεσλ ζε πξαγκαηηθά ή 

δπλεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο». Σα Γηεζλέο πκβνχιην Ννζειεπηψλ , International 

Council of Nursing (ICN 1995) νξίδεη ηε Ννζειεπηηθή σο « έλα αλαπφζπαζην κέξνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο πγείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ 

πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο, ηε θξνληίδα ησλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά αζζελψλ, ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ηε θξνληίδα πγείαο ζε φια ηα πεξηβάιινληα 

ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο θξνληίδαο πγείαο».  

ε αληίζεζε κε ηελ Ηαηξηθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο λφζνπ, ε Ννζειεπηηθή αζρνιείηαη κε ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ 

πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηελ αλαθνπθηζηηθή 

θξνληίδα ηνπ πφλνπ θαηά ηνλ International Council of Nurses (ICN 1973). Ζ 

Ννζειεπηηθή εζηηάδεη ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία θαη ζηηο απαληήζεηο φζν αθνξά ηε 

γέλλεζε, ηελ πγεία, ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ ζάλαην, ζχκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθφ 

χλδεζκν Ννζειεπηψλ ( ANA 1995). 

Οη επηηπρεκέλνη νξγαληζκνί ζην κέιινλ πξνυπνζέηνπλ «ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ» κε 

βάζε ηηο αμίεο, ηε θηινζνθία, ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ην φξακα ησλ εγεηψλ ηνπ, 

ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ : 

 Αμίεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ή νη ζηάζεηο πνπ δηαηεξεί θάπνηνο γηα ηνλ θφζκν, ηηο 

ηδέεο, ηα πξάγκαηα ή ηηο θαηαζηάζεηο θαη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά.  

 Όξακα, ε δήισζε ελφο νξγαληζκνχ πνπ πεξηγξάθεη ην ζηφρν πνπ απηφο 

θηινδνμεί λα επηηχρεη. Σν φξακα εκπλέεη θαη παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

επηηχρνπλ κηα επηζπκεηή θαηάζηαζε. 

 Απνζηνιή, ελφο νξγαληζκνχ είλαη κηα επξεία, γεληθή δήισζε γηα ην ιφγν 

χπαξμεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ αλάπηπμε ηεο απνζηνιήο είλαη ην αλαγθαίν πξψην 

βήκα γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 Φηινζνθία, είλαη κηα γξαπηή δήισζε πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο, ην φξακα θαη 

ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. 

 ηόρνη είλαη ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο, κεηξήζηκεο θαη αθξηβείο γηα ηα φζα 

πξφθεηηαη λα επηηεπρζνχλ. Αθνινπζνχλ ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ 

νξγαληζκνχ (Ηνξδάλνγινπ 2008). 

    Ζ Ννζειεπηηθή νπνπδήπνηε αζθείηε, πιεζηάδεη θαη ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν σο βην-

ςπρν-θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή νληφηεηα. Δίλαη ζείν δψξν, πλνή θαη πνίεκα αγάπεο, 
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κνξθή εξσηζκνχ θαη ζπζίαο. Δίλαη επηζηήκε, ηέρλε θαη πλεχκα. Καηά ζπλέπεηα ε 

λνζειεπηηθή θηινζνθία κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο πεγή, σο ζεζαπξνθπιάθην αμηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαθξίλνληαη : Ζ επζχλε, ν ζεβαζκφο πξνο ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα, ε ζπζία, ε πίζηε, ε ππνκνλή, ε ερεκχζεηα θαη ε αγάπε.  

πκπεξαζκαηηθά, νη λνζειεπηηθέο αμίεο ζπλαξκνινγνχληαη θαη εληάζζνληαη ζην 

αθφινπζν ηξίπηπρν ζεκειησδψλ αξρψλ. 

 Οιηθή ζεψξεζε ηνπ αλζξψπνπ σο κνλαδηθήο θαη αλεπαλάιεπηεο νληφηεηαο  

 Πίζηε θαη ζεβαζκφο ζηελ εζσηεξηθή αμία ηνπ αλζξψπνπ, ηελ ηεξφηεηα ηεο δσήο 

θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 Φξνληίδα ησλ αζζελψλ κε πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη λνζειεχνπζα αγάπε 

(Ραγηά 2011). 

Σα δεδνκέλα ηεο λνζειεπηηθήο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ θνηλή αληίιεςε, ην 

ζχγρξνλν πξφζσπν ηνπ λνζειεπηή πεξηιακβάλεη ελδηαθέξνλ, ηθαλφηεηα 

ελζπλαίζζεζεο, απηαπάξλεζε θαη άιιεο αλζξσπηζηηθέο αμίεο. Ζ άζθεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο απαηηεί εηδηθά πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, πςειφ επίπεδν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πςειφ επίπεδν ζσκαηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο δχλακεο, ελψ πνηθηιία θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

δεκηνπξγνχλ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ λνζειεπηψλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη 

ππεξεζίεο πγείαο (Γεκεηξηάδνπ- Παληέθα θαη ζπλ 2009).  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεσξεηηθήο λνζειεπηηθήο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζην πεδίν ηεο 

έξεπλαο θαη ε δηδαζθαιία ηεο θηινζνθίαο ηεο λνζειεπηηθήο απφ ην πξνπηπρηαθφ 

επίπεδν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο επφκελεο γεληέο λα γλσξίζνπλ πσο είλαη απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο (Επγά  2013).  

 

1.2.  Πεξί εζηθήο θαη αλζξώπηλνπ δηθαηώκαηνο ζηε Ννζειεπηηθή 

 

«Η πγεία δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί κόλν κηα επρή αιιά έλα αλζξώπηλν δηθαίσκα 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηδηώθνπκε λα ην θαηαθηήζνπκε»  

(Kofi Annan, Γεληθόο Γξακκαηέαο ΟΗΕ). 

 

Ζ ηζηνξία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζπκπίπηεη κε ηελ ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο. Ζ ζρέζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ηεο πγείαο είλαη αιιειέλδεηε θαη αιιεινζπκπιεξνχκελε. Ζ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ειεπζεξίαο 

θαη αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ. 

 Σν Γηεζλέο πκβνχιην Ννζειεπηψλ έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζρέζε απηή θαη ηελ έρεη 

θαηαγξάςεη ζε θείκελν ζέζεο ηεο, ζην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζρέζε ηεο Ννζειεπηηθήο 

κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα , International Council of Nursing (ICN). ηελ Δπξψπε 

έρνπλ ζπληαρζεί θαη δεκνζηεπηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνζηαηεπηνχλ ε απηνλνκία θαη ε απηνδηάζεζε ηνπο. 

 Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νδεγεί ζε κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθέο 

κε ηνλ ξφιν θαη ηε ζέζε ησλ λνζειεπηψλ. Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ 

ζηεξίδεηαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ πληαγκαηηθνχ, Αζηηθνχ, Πνηληθνχ, Γηνηθεηηθνχ 

Γηθαίνπ θαη ζηνπο Κψδηθεο Γενληνινγίαο ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο. 

«Ζζηθή» είλαη ε πεηζαξρία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξίζε πεξί ηνπ ζσζηνχ θαη ηνπ 

ιάζνπο, ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ άδηθνπ, ηελ αξεηή θαη ηελ αλεζηθφηεηα, ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηηο ζρέζεηο. Σα επαγγέικαηα θαζνξίδνπλ ζε έλα βαζκφ απφ ηελ εζηθή πνπ δηέπεη ηελ 

πξαθηηθή ηνπο. Σν επαγγεικαηηθφ θχξνο πξνυπνζέηεη έλαλ θψδηθα εζηθήο. Ζ εζηθή 

ππήξμε πάληα ζεκαληηθή ζηελ επαγγεικαηηθή λνζειεπηηθή πξαθηηθή. Απηή ε δέζκεπζε 

πξνβιήζεθε απφ ηελ έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Ζζηθήο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(Center for Ethics and Human Rights 1990) ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Ακεξηθαληθήο 

Έλσζεο Ννζειεπηψλ (ANA). 

 Ζ απνζηνιή ηνπ θέληξνπ αθνξά ηελ εμέηαζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εζηθψλ θαη 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ 

πνπ εληζρχνπλ ηελ εζηθή θαη ηελ επαηζζεζία ησλ λνζειεπηψλ σο πξνο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα (Μπνπξαληάο 2005).  

Οη εζηθνί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπδεηήζεηο πεξί εζηθήο κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο δεκηνπξγνχλ κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο, φπσο: 

 Απηνλνκία: Διεπζεξία αληίιεςεο ησλ δηθψλ καο εζηθψλ αμηψλ ζρεηηθά κε ην ηη 

είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο. 

 Χθειηκόηεηα: Πξάμε πνπ είλαη θαιή ή πνπ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Ιθαλόηεηα: Αξκνδηφηεηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

θξνληίδαο (ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ), ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο 

απνθάζεηο γηα ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ θαηξφ ή απφ 

απφθαζε ζε απφθαζε.  

 Εκπηζηεπηηθόηεηα: Ζ κε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

εκπηζηεπηηθέο.  

 πγθαηάζεζε: Ζ ζπλαίλεζε θάπνηνπ λα επηηξέςεη ζε θάπνηνλ λα εθαξκφζεη κηα 

παξέκβαζε. 

 Επζαλαζία :εκαίλεη ην εζθεκκέλν θαη αλψδπλν ηέινο ηεο αλζξψπηλεο δσήο.  

 Γξαπηή ζπλαίλεζε: Ζ πιήξε θαηαλφεζε, ε ζπκθσλία, δηαδηθαζίεο θαη 

ζπκκεηνρή ζε κειέηεο.  

 Εθηέιεζε θαζήθνληνο: Ζ κε εθηέιεζε πξάμεσλ πνπ βιάπηνπλ ηνπο αζζελείο. 

 Τπνρξεώζεηο : Δπζχλεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ηελ εζηθή, ηα ήζε θαη ηα έζηκα.  

 Δηθαηώκαηα : Νφκηκεο δηεθδηθήζεηο γηα ηνλ νξγαληζκφ πγείαο. 

 Η επίπησζε ιαλζαζκέλεο πξαθηηθήο: Αλ ην Υ (ιάζνο) επηηξέπεηαη, έρεη σο 

απνηέιεζκα ην Τ πνπ αθνινπζεί λα είλαη εζηθά απαξάδεθην.  
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 Αμία: Κάζε αληηθείκελν ή ηδηφηεηα πνπ είλαη επηζπκεηή ή αμίδεη ηνλ θφπν 

(Roussel et al 2010). 

 Γηθαίσκα είλαη ε εμνπζία πνπ ην δίθαην απνλέκεη ζε έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

γηα λα πξνβαίλεη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, ή λα απαηηεί πξάμε ή παξάιεηςε απφ άιια 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη θπξίσο απφ ην θξάηνο . Έηζη ην δηθαίσκα πξνυπνζέηεη 

θξάηνο, γηαηί κφλν ην θξάηνο είλαη ζε ζέζε λα ρνξεγήζεη θαη λα θαηνρπξψζεη 

δηθαηψκαηα ( Ρνχθνπλαο 1995).  

 Σν δηθαίσκα ηνπ αζζελνχο γηα αζθαιή θξνληίδα, κε ππεπζπλφηεηα θαη ερεκχζεηα 

πξνυπνζέηεη λνζειεπηηθή πςεινχ επηπέδνπ. Οπφηε, ν ζχγρξνλνο λνζειεπηήο νθείιεη 

λα δηαζέηεη πλεπκαηηθή ηνπνζέηεζε ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο δσήο ηνπ, 

θαηάιιειε λνζειεπηηθή ζπκπεξηθνξά ζε αζζελείο, πγηείο θαη ζπλεξγάηεο θαη ππεχζπλε 

ιήςε απνθάζεσλ ζε θξίζηκεο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη 

λνζειεπηηθά δηιήκκαηα (Σδηαθέξε θαη ζπλ 2013). 

 Ζ Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πξνζηαηεχεη πνιηηηθά θαη 

αζηηθά δηθαηψκαηα αιιά γηα ηελ βέιηηζηε ξχζκηζε θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, 

έλα απφ ηα νπνία είλαη θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζπκπιεξψζεθε απφ 

ηνλ Κνηλσληθφ Υάξηε ηεο Δπξψπεο ην 1961. Δπηθπξψζεθε θαη θαηνρπξψζεθε κε ην 

λφκν 1426/84 ζηελ Διιάδα απφ ην Διιεληθφ χληαγκα.  

 ην άξζξν 1 ηνπ Κψδηθα Ννζειεπηηθήο Γενληνινγίαο , ν Ννζειεπηήο νθείιεη λα 

απνηειεί ππφδεηγκα έληηκνπ θαη άκεκπηνπ αηφκνπ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο ηνπ 

θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο.  

Οθείιεη γεληθά λα πξάηηεη θαζεηί πνπ επηβάιιεη ην θαζήθνλ ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ηηο αξρέο ηεο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο, ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο . 

 Καη ζην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Ννζειεπηηθήο Γενληνινγίαο , πξσηαξρηθή κέξηκλα 

ηνπ λνζειεπηή θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ σο βηνςπρνθνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο νληφηεηαο, κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ 

ηνπ αζζελή ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο θαη 

αλαθνχθηζεο απφ ηνλ πφλν. Να ρξεζηκνπνηεί ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, δηαηεξψληαο ζε 

θάζε πεξίπησζε ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλεμαξηεζία . 

 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ 1946) ήηαλ ν πξψηνο νξγαληζκφο πνπ 

αλαθέξζεθε ην δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

λα αληηκεησπίδεη ηελ πγεία σο «θνηλσληθό ζηόρν».  

χκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ηεο Άικα-Άηα , ν θάζε ελήιηθαο πνιίηεο έρεη εθηφο απφ 

ην δηθαίσκα ζηελ πγεία θαη ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη φηη είλαη δπλαηφλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πγεία ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε γεληθφ επίπεδν.  

Ζ αληίιεςε απηή βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο αμηψλ θαη αξρψλ : 
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 Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία κέζα ζηηο αηνκηθέο θνηλνηηθέο θαη δηεζλείο ηνπ 

δηαζηάζεηο. 

 Σν δηθαίσκα ζηελ «χςηζηεο ζηάζκεο πγεία», σο έλα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν 

δηθαίσκα. 

 Σν δηθαίσκα πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

1.3.Τγεία - Αζζέλεηα ζηελ Ννζειεπηηθή 

 

« Η θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη 

απιώο ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο, ε επεμία θαη ε ζπκκεηξία ησλ 

ζσκαηηθώλ δπλάκεσλ θαη ηεο δηάζεζεο ηεο ςπρήο θαη ε ηθαλόηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο θαιά ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ». 

 (WHO, 1946)  

 

Ζ πγεία σο βαζηθή αλζξψπηλε αμία, αλζξψπηλν δηθαίσκα αιιά θαη πξνζσπηθή 

επζχλε ηνπ θάζε ελήιηθα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηνπ αηφκνπ 

θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιν ησλ ζσκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηεζλψλ παξακέηξσλ. Μηα πνπ ε πγεία δελ είλαη κηα 

ζηαζεξή θαηάζηαζε αιιά κηα δπλακηθή δηεξγαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ραγηά  2011).  

Ζ πγεία είλαη κηα εμειηθηηθή δηεξγαζία πνπ κπνξεί λα βειηηψλεηαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηξξνέο φπσο εηξήλε, 

θαηνηθία, εηζφδεκα, εθπαίδεπζε, έλα ζηαζεξφ νηθνζχζηεκα, αλαλεσκέλεο πεγέο 

ελέξγεηαο, θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα (Επγά  2013). 

Ζ αζζέλεηα παξνπζηάδεηαη σο δηαηαξαρή ή παζνινγναλαηνκηθή αιινίσζε 

ζσκαηηθνχ νξγάλνπ, πνπ επεξεάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο ή θαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη πξάγκαηη ζηελέο θαη αιιειέλδεηεο νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, κεηαμχ ζψκαηνο θαη ςπρήο 

θαη κεηαμχ ηνπ φινπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Ζ αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή 

πξψηε ραξαθηήξηζε , ηελ αζζέλεηα σο ςπρνζσκαηηθή δπζαξκνλία θαη αληηκεηψπηζε ηνλ 

άξξσζην σο αδηαίξεηε ςπρνζσκαηηθή χπαξμε , ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα.  

Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε, ν άλζξσπνο είλαη πξσηίζησο άηνκνλ νλ (αδηαίξεηε χπαξμε). 

«Οπθ έζηηλ ε ςπρή ρσξηζηή ηνπ ζψκαηνο». Φπρή θαη ζψκα δελ είλαη δχν δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία ελσκέλα κεηαμχ ηνπο αιιά δχν απφςεηο ηεο ίδηαο πξαγκαηηθφηεηαο. Δλψ φινη 

νη άλζξσπνη είκαζηε κέιε ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο κε ηελ ίδηα νληνινγηθή αμία, ν 

θαζέλαο καο είλαη έλα κνλαδηθφ, αλεπαλάιεπην θαη αλαληηθαηάζηαην πξφζσπν.  

Κάζε άλζξσπνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο, φρη κφλν ιφγσ 

θιεξνλνκηθφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο αιιά ιφγσ ησλ εηδηθψλ εκπεηξηψλ δσήο, ηηο 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εκπεηξηψλ απηψλ θαη ηνπ κνλαδηθνχ ηξφπνπ αληίδξαζεο 
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ηνπ πξνο απηέο, φπσο επεξεάδνληαη απφ ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο (Ραγηά 2011). 

Ζ πξαγκάησζε ησλ παξαπάλσ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο 

πγεηνλνκηθήο νκάδαο, νη λνζειεπηέο αληηκεησπίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαζεκεξηλά ζε φιν ην θάζκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο ξφινπ θαη πθίζηαληαη κεξηθέο 

θνξέο πηέζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαηά ηξφπν 

θαζνξηζηηθφ γηα ηνπο αζζελείο ( Υξπζνζπάζε θαη ζπλ  2006). 

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ παξέκβαζε ησλ λνζειεπηψλ είλαη ε 

δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο, ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο θαη ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ. θνπφο είλαη ε ππνζηήξημε πγηψλ ζπκπεξηθνξψλ 

θαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο κε πγηψλ ζηάζεσλ δσήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επαηζζεηνπνηεζεί ν πιεζπζκφο ζε ζέκαηα πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο, ζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο 

είλαη απηνί πνπ ζα πξέπεη λα πείζνπλ ην θνηλφ γη’ απηήλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη λα 

εξγαζηνχλ γηα ηελ αλάινγε επηκφξθσζε ηνπ απέλαληη ζηε θξνληίδα πγείαο 

(Καινθαηξηλνχ 2005).  

Ζ ζπκβνιή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηε 

θξνληίδα πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Hancon πεξηιακβάλεη : 

 Σε γλψζε γηα ην πψο παξέρεηαη ε θξνληίδα ζε αλζξψπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πγείαο. 

 Σε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

πψο λα πξναζπίδνπκε απηνχο πνπ αγαπάκε θαη πψο λα δνπιεχνπκε κφλνη ή ζε 

πνιπδηάζηαηεο νκάδεο κε αζζελείο, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσλίεο. 

Ζ «γλώζε» απηή θαζηζηά ζθφπηκε ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

κάζεζεο φζν αθνξά ηελ δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ πγεία σο δηεπηζηεκνληθή γλσζηηθή πεξηνρή απαηηεί νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε, θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο, ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο ελάληηα ζηε 

θηψρεηα, ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ κε ζθνπφ ηελ πξαγκάησζε 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηζφηεηαο κε 

ηζφηηκε θαη θαζνιηθή πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ( Καινθαηξηλνχ 

2004 ).  

 Οη λνζειεπηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο πεξί εζηθήο θαη εζηθήο 

ινγηθήο γηα λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα είλαη γλψζηεο ησλ λφκσλ ψζηε λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο λνκηθέο παξακέηξνπο ηεο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο. Καζψο νη 

λνζειεπηέο ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο εγγελείο θαη εζηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο, ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε. Ζ αλάπηπμε θσδίθσλ εζηθήο είλαη κέζν παξνπζίαζεο θαη 

εξκελείαο ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη θαλφλσλ πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ην επάγγεικα ηεο 

Ννζειεπηηθήο (Σδηαθέξε θαη ζπλ 2013).  
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ην Άξζξν 8 ηνπ Κψδηθα Ννζειεπηηθήο Γενληνινγίαο, ν Ννζειεπηήο νθείιεη λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ αζζελνχο, ζηα 

πιαίζηα θαη φξηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηήκεο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, 

απνθεχγνληαο νπνηαδήπνηε κε ελδεδεηγκέλε ή πεηξακαηηθή δηαγλσζηηθή ή ζεξαπεπηηθή 

κέζνδν.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν Ννζειεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα βειηηψλεη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη ξφινη θαη ηα θαζήθνληα 

ησλ λνζειεπηψλ δηεπξχλνληαη, απμάλνληαη θαζψο θαη ε λνκηθή ηνπο επζχλε.  

ε αληίζεζε κε ην παξειζφλ, νη λνζειεπηέο ζήκεξα κπνξνχλ απηφλνκα λα 

αμηνινγνχλ, λα ζέηνπλ δηαγλψζεηο, λα πξνγξακκαηίδνπλ, λα εθαξκφδνπλ θαη λα 

εθηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηελ επζχλε ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπο. Δπνκέλσο, γηα ηελ απνθπγή ησλ λνκηθψλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

ζην πιαίζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο 

(Λεκνλίδνπ θαη ζπλ 2003 ). 

 

1.4.Παγθνζκηνπνίεζε, Τγεία θαη Ννζειεπηηθή θνπιηνύξα  

 

 

«Δε κπνξείο λα είζαη απηό πνπ δελ βιέπεηο» 

 Marian Wright Edelman 

 

ζν αθνξά ζηα ζπζηήκαηα πγείαο, ε παγθνζκηνπνίεζε επηδξά ζηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, φπσο ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε πνηφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα, ε πξνζπειαζηκφηεηα 

θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηέο. Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ άζθεζε 

πνιηηηθήο πγείαο, ελψ επηβάιιεηαη ε ελεξγεηηθφηεξε ζπκκεηνρή δηεζλψλ νξγαλψζεσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο (Οηθνλφκνπ  2004). 

Ζ  πνιηηηζκηθή απηή εηεξφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ εθθξάδνληαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο γιψζζαο, 

ηεο ζξεζθείαο, ηεο ζπλείδεζεο ηεο εζλφηεηαο, ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζηάζεσλ, 

αμηψλ, ησλ πξνηχπσλ δσήο θαη δηαβίσζεο, ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο ηεο θνζκνζεσξίαο ηεο δσήο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ππαξμηαθψλ πξνβιεκάησλ (Παλαγίδεο  2004). 

 Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε ηερλνινγηθή θαη ε νηθνλνκηθή αλέιημε ησλ θξαηψλ νδήγεζε ζηελ άλνδν 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ, ζηελ πξφνδν ηεο 
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Ηαηξηθήο, ζηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ αζζελεηψλ κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο (Σνχληαο  2000).  

Μέζα απφ ηελ αλαδήηεζε λέσλ ζεζκψλ παγθφζκηαο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ εηξήλε, ηελ αζθάιεηα, ηε δηθαηνζχλε, ηελ επκάξεηα θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ζα πξέπεη ε πγεία λα απνθηήζεη ηηο αλάινγεο ηζρπξέο 

δηεζλείο ππνδνκέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξνάζπηζε ηεο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο σο 

παγθφζκην δεκφζην αγαζφ (Υαξαιάκπνπο θαη ζπλ 2011). 

Ζ Τγεία αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε επεκεξίαο θαη επεμίαο πνπ θαζνξίδεηαη, 

αμηνινγείηαη θαη βηψλεηαη πνιηηηζκηθά θαη αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ (ή 

ησλ νκάδσλ) λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

πεξηβάιινληα ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, επλντθά θαη ζπκβαληά κε 

ηελ θνπιηνχξα ηνπο.  

 Τπάξρεη ζεκαληηθή ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο φηη ε θνπιηνχξα ζρεηίδεηαη κε ην 

επίπεδν πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

πγεία κπνξεί λα είλαη ελζπλείδεηε ή αζπλείδεηε θαη άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ έλλνηα πνπ έρεη γηα ην θάζε άηνκν ε έλλνηα ηεο πγείαο. 

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα έλα άηνκν κπνξεί λα κελ είλαη γηα έλα άιιν. Τπάξρνπλ 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πηζηεχσ γηα ηελ πγεία θαη ηηο πξαθηηθέο απφ άηνκν ζε άηνκν. 

Δπνκέλσο, ηα άηνκα ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πξναγσγή, πξφιεςε 

θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο ( Κνχηα  2007). 

Πξηλ απφ έλα αηψλα πεξίπνπ ν Taylor φξηζε ηελ θνπιηνύξα σο «..έλα πνιχπινθν 

ζχλνιν, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη γλψζεηο, πηζηεχσ, εζηθή, λφκνπο, ηέρλε, έζηκα θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο ηθαλφηεηεο θαη ζπλήζεηεο απνθηψληαη απφ ην άηνκν σο κέινο ηεο 

θνηλσλίαο».  

Ζ  θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζηε γλψζε γηα ηηο αμίεο, ηα πηζηεχσ, ηηο αληηιήςεηο, ηνπο 

ηξφπνπο δσήο, ε νπνία καζαίλεηαη, κνηξάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο . ηελ θνπιηνχξα είλαη ε 

κεηαθνξά νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ απφ γεληά ζε γεληά (Leininger1991) . Ζ κειέηε 

ηεο θνπιηνχξαο αθνξά ζε νηηδήπνηε ζεκαληηθφ ζρεηίδεηαη κε ηε δχλακε ησλ ζρέζεσλ. 

Ζ δχλακε είλαη παξαγσγηθή θαη κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε γλψζε. Ζ απφθηεζε 

γλψζεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ζεσξείηαη πξνυπφζεζε γηα 

απφθηεζε δχλακεο  ( Κνχηα 2007 ). 

 Ζ θνπιηνχξα είλαη κηα πνιχπινθε θαη ζθαηξηθή παξάκεηξνο, πνπ επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά κε πνιινχο ηξφπνπο. Σν θάζε άηνκν θέξλεη καδί ηνπ ηηο πνιηηηζκηθέο 

αμίεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη κέζα απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. Ζ παξάδνζε θαη νη 

πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο επεξεάδνπλ ηε γλψζε γηα ηελ πγεία. Ο ζπλδπαζκφο ζχγρξνλσλ 

θαη παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ δεκφζηα πγεία, θάλνληαο πην 

απνδεθηέο ηηο λέεο γλψζεηο θαη πην θαηαλνεηή ηε δπλακηθή ηεο παξάδνζεο. Έηζη ε 

αζζέλεηα θαη ε πγεία είλαη άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ θνπιηνύξα. 
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Ζ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ θνπιηνχξα ελφο άιινπ. 

Δάλ νη θαλφλεο θαη νη παξαδφζεηο ζπκθσλνχλ κε απηέο ηνπ νξγαληζκνχ, ηφηε 

παξαηεξείηαη ζχκπλνηα. Γηαθνξεηηθά ππάξρεη αζπκθσλία.  

Οη ( Cooke & Lafferty 1989) έρνπλ εληνπίζεη ηξεηο ηχπνπο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο: 

 Σελ επνηθνδνκεηηθή ή ζεηηθή, φπνπ ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο βξίζθεηαη ζηελ 

απηνπξαγκάησζε, ζηνλ νπκαληζκφ, ζηε δεκηνπξγία δεζκψλ θαη ζηα επηηεχγκαηα.  

 Σελ παζεηηθή ή ακπληηθή, φπνπ ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο βξίζθεηαη ζηελ 

έγθξηζε, ζηελ εμάξηεζε, ζηε ζπκθσλία θαη ζηελ απνθπγή.  

 Σελ επηζεηηθή ή ακπληηθή, φπνπ ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο βξίζθεηαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ, ζηε κάρε γηα ηελ ηειεηφηεηα, ζηελ ηζρχ θαη ζηελ αληίξξεζε. Ζ 

παξνπζία κηαο ζεηηθήο θνπιηνχξαο ζε έλαλ νξγαληζκφ πγείαο πξνάγεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη βειηηψλεη ηελ παξνρή 

θξνληίδαο πγείαο ησλ αζζελψλ ηνπ (Sullivan  et al 2013).  

Ζ ειιεληθή θνπιηνχξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά κε ηελ 

απμαλφκελε εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα. Καηαγξάθνληαη αιιαγέο ζηα θνηλσληθά, 

εζληθά, θπιεηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. 

Τπάξρεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ πνιηηηζκηθή 

επίγλσζε, γλψζεηο πνπ αθνξνχλ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ελαιιαθηηθή ηαηξηθή σο 

παξαδνζηαθή ηαηξηθή, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πφλνπ κέζσ ηεο γιψζζαο, ηηο αληηιήςεηο 

γηα ηνλ ζάλαην, ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο πξνθεηκέλνπ ηελ βέιηηζηε θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ.  

Πηζαλφλ, κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ λνζειεπηψλ είλαη λα γίλνπλ πνιηηηζκηθά επαξθείο, ψζηε λα παξέρνπλ 

απνηειεζκαηηθή θξνληίδα πνπ λα είλαη πνιηηηζκηθά θαηάιιειε ζε φινπο. Δίλαη ινγηθφ 

νη λνζειεπηέο λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη αμίεο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

πεξηζάιπνπλ, φκσο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ παξερφκελε θξνληίδα ηνπο ζε έλα 

«ζπκβόιαην» πνπ ζα θάλνπλ κε ηνλ αζζελή, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζεβαζκφ ζηηο 

αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ.  

Ζ πνιηηηζκηθή ηδηνζπγθξαζία κηαο ρψξαο αληαλαθιάηαη ζην ζχζηεκα ηεο πγείαο θαη 

ηεο παηδείαο ηεο θαζψο θαη ζηελ πξναγσγή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ε δηάθνξεο ρψξεο 

(φπσο Απζηξαιία, Αγγιία, νπεδία, ΖΠΑ) έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Transcultural Nursing) πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελδπλάκσζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο επάξθεηαο ζηε Ννζειεπηηθή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο πνιππνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζηε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε. 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο επάξθεηαο ζηε Ννζειεπηηθή επηηπγράλεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ θαη ηεο θαηάιιειεο ζηάζεο ησλ λνζειεπηψλ, 

ψζηε λα δξα κε ηξφπν πνπ λα δηαθπιάζζεηαη ε αζθάιεηα ζηε θξνληίδα ηνπ αζζελή.  

Έηζη ε δηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην δεκηνπξγηθνχο 

ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. Θα δηεπξχλεη 



 

40 

ηελ πξννπηηθή θαη ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη λνζειεπηέο γηα ηνλ θφζκν. ηα ππέξ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθή λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο ζπγθαηαιέγνληαη ν κεγαιχηεξνο ζεβαζκφο, ε 

απμεκέλε θαηαλφεζε, ε θαιή γλψζε ησλ πνιηηηζκψλ, ν κεησκέλνο ξαηζηζκφο θαη ε 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.  

Ζ δηαπνιηηηζηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα κπνξεί λα σθειήζεη ηε λνζειεπηηθή 

θιηληθή πξαθηηθή, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηε δηνίθεζε. Σν πγεηνλνκηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ 21
ν
  αηψλα ζπκπεξηιακβάλεη δηάθνξεο εζληθφηεηεο, θχια θαη 

ειηθίεο, δεκηνπξγψληαο πιήζνο πξνθιήζεσλ γηα νκαδηθή ζπλεξγαζία. Σέηνηεο 

πξνθιήζεηο είλαη νη δηαθνξέο ζην ζηπι εθκάζεζεο, ε πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε, νη 

γισζζηθνί θξαγκνί, ηα επίπεδα εκπεηξίαο θαη νη δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ηεο θάζε 

γεληάο. Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππινθφηεηα είλαη 

ζεκαληηθέο ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Θεσξείηαη πιένλ βαζηθή ηθαλφηεηα φισλ ησλ λνζειεπηψλ λα ζπλεξγάδνληαη κε έλα 

πξνζσπηθφ κε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θάζε κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη έλα μερσξηζηφ άηνκν κε δπλαηά ζεκεία θαη αλάγθεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζην ζρεκαηηζκφ κηαο βάζεο πνπ πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία.  

 

1.5. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Ννζειεπηηθήο ζηελ Διιάδα 

 

«Η λνζειεπηηθή είλαη ηέρλε, θαη αλ είλαη λα παξακείλεη έηζη, απαηηεί ηελ ίδηα 

απνθιεηζηηθή αθνζίσζε θαη ηελ ίδηα ζθιεξή πξνεηνηκαζία κε απηή ηνπ 

δσγξάθνπ ή ηνπ γιύπηε» 

 Florence Nightingale 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ην 19
ν
  αηψλα. ηελ 

πεξίνδν 1910-1935 ηνπνζεηνχληαη νη βάζεηο ελφο ζχγρξνλνπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε θαη 

αθνινπζεί ε πεξίνδνο κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν, νπφηε γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αλαθνχθηζεο ηνπ πιεζπζκνχ, έιεγρνπ ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη επέθηαζεο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. Ζ κεηά ην 1980 πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε ξαγδαία είζνδν λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

 Ζ Ννζειεπηηθή απφ εζεινληηθή επηθνπξία ησλ ηαηξψλ, εμειίρηεθε ζε επηζηήκε κε 

δηαθξηηφ πεξηερφκελν θαη ξφιν. Ζ εμέιημε ησλ κνξθψλ ζεξαπείαο, δηάγλσζεο θαη ε 

εμέιημε ησλ λνζνθνκείσλ ζε κεγάινπο δηνηθεηηθνχο νξγαληζκνχο επηβάιινπλ 

ιεηηνπξγνχο πγείαο πςεινχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

 Με βάζε ηελ αλάπηπμε, ε Ννζειεπηηθή θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ δεκφζηαο πγείαο θαη 

ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο. Κπξίσο φκσο 
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θαιείηαη λα δηαθπιάμεη ηνλ αλζξσπηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα, δηφηη ξφινο ηνπ λνζειεπηή 

είλαη ε ζπκβνιή ζηελ πεξίζαιςε ηνπ αζζελνχο θαη ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πφλνπ (Βεινλάθε θαη ζπλ 2006). 

ηελ Διιάδα ε Ννζειεπηηθή παξνπζηάδεη κηα δηαρξνληθή εμέιημε, ε νπνία 

αθνινπζεί ηηο εμειηθηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αλάπηπμε 

ηεο Ννζειεπηηθήο αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο Ηαηξηθήο θαη Τγηεηλήο. Σν 1875 κφιηο 9 

έηε απφ ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο ζρνιήο λνζνθφκσλ απφ ηε F. Nightinghale 

δεκηνπξγείηαη ην  Ννζνθνκεηαθφ «Παηδεπηήξην» πνπ ην 1881 νδεγεί ζηελ ίδξπζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ «Δπαγγειηζκφο» πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζνθφκσλ 

(Λαλάξα 1978).  

     Ζ ζεκαληηθφηεξε πεξίνδνο ηεο πγεηνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά ηνλ 20
ν
  αηψλα 

ζπκπίπηεη κε ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν (1909-1932). 

Σφηε δεκηνπξγήζεθαλ ηα «Δζληθά Ννζνθνκεία», ηα αληηθπκαηηθά ηαηξεία, εθδίδνληαη 

λφκνη θαη ζεζπίδνληαη κέηξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξφιεςε ησλ ινηκσδψλ λφζσλ.  

 Ο επφκελνο κεγάινο ζηαζκφο είλαη κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν ε αλνηθνδφκεζε 

ηνπ ζχγρξνλνπ Κξάηνπο, ε Διιάδα ηφηε θξνληίδεη ηελ επνχισζε ησλ πιεγψλ ηνπ 

πνιέκνπ. Απηή ηελ πεξίνδν ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά ηα ινηκψδε λνζήκαηα κε 

αμηνπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ πξνυπήξραλ θαη κε 

ηελ ππνζηήξημε δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Έηζη εμαιείθζεθαλ νξηζηηθά λνζήκαηα , φπσο ε 

εινλνζία, ε ρνιέξα ε πνιηνκπειίηηδα, ε ιχζζα, ν δάγθεηνο ππξεηφο.  

Σν ΝΓ 683/1948 απνηειεί βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε 

ησλ λνζειεπηψλ, αθνχ πξνζδηνξίδεη φηη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηε 

ρξήζε ηνπ ηίηινπ ηεο δηπισκαηνχρνπ λνζνθφκνπ απαηηείηαη πηπρίν απφ αλαγλσξηζκέλε 

ζρνιή ηνπ Κξάηνπο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Τγείαο. Με ΝΓ 781/70 πξνβιέπεηαη ε εηδίθεπζε λνζνθφκσλ ζε θιάδνπο φπσο 

Παζνινγηθή Ννζειεπηηθή, Υεηξνπξγηθή Ννζειεπηηθή θαη Ννζειεπηηθή εηδηθψλ 

κνλάδσλ. Σν ΝΓ 184/79 πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο 

ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Λαδά 1978).  

Ζ θαζηέξσζε γηα πξψηε θνξά κε ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 1397/83 ηεο λνζειεπηηθήο 

Τπεξεζίαο σο κηα απφ ηηο ηξεηο ππεξεζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Με ΠΓ 87/88 νη λνζειεπηέο απνθηνχλ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, γίλεηαη 

δηάθξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη ηδηαίηεξα ε δηάθξηζε ηεο λνζειεπηηθήο απφ ηελ 

ηαηξηθή ππεξεζία ζε ζεζκηθή παξέκβαζε (Βεινλάθε θαη ζπλ 2006). 

 Με ην λφκν 1397/83 έγηλε πξνζπάζεηα νπζηαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππνδνκψλ, αλαβάζκηζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη απνθαηάζηαζε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ πξφζβαζε 

θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε έλα δίθαην θαη θαηλνηφκν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

(ΔΤ).  

Καζηεξψλεηαη ν επαγγεικαηηθφο ηίηινο ηνπ Ννζειεπηή θαη ηεο Ννζειεχηξηαο ζηνπο 
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απνθνίηνπο ησλ ηκεκάησλ Ννζειεπηηθήο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ.  Ζ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο θαη ηνπ 

ξφινπ ηνπ Ννζειεπηή πξνζδηνξίδεηαη κε ην Ν.1672/88 ζε δηεζλή ζχκβαζε εξγαζίαο.  

Ο ίδηνο λφκνο θαζηεξψλεη ηηο λνζειεπηηθέο εηδηθφηεηεο θαη ην πιαίζην απνλνκήο 

ηνπο. Ζ αλάιεςε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο επζχλεο εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ 

κέζσ ησλ ΣΔΗ θαη ησλ ΑΔΗ ζπλέβαιε ζηελ εμνκνίσζε ησλ λνζειεπηψλ κε 

επαγγεικαηίεο αλάινγεο αθαδεκατθήο κφξθσζεο θαη ζηε δεκηνπξγία λνζειεπηψλ κε 

επαγγεικαηηθά δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη κε αθαδεκατθή ζπγθξφηεζε θαη παξνπζία. 

 Οη λνζειεπηηθέο ζπνπδέο πξνζειθχνπλ λένπο κε επηζηεκνληθή θηινδνμία. Σν 2001 

κε ηνλ Ν.2916/2001 ηα ΣΔΗ αλαγλσξίδνληαη σο Αλψηαηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα ΑΣΔΗ. 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1980-1981 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ην ηκήκα 

Ννζειεπηηθήο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ιεηηνπξγεί σο ηζφηηκν ηκήκα κε ηα άιια 

ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2424/83 πιαίζην γηα ηα ΑΔΗ. 

Με ηε Γηάζθεςε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ζην Μφλαρν (17/6/2000) 

αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ησλ λνζειεπηψλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο 

πγείαο θαη ηδηαίηεξα φζν αθνξά ηελ δεκφζηα πγεία ( Καινθαηξηλνχ θαη ζπλ 2006 ). Γηα 

ηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ λνζειεπηψλ, ηελ ηήξεζε ηεο 

λνζειεπηηθήο δενληνινγίαο, ηελ εθπξνζψπεζε ηνπο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πξνηείλεηαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο ελψζεηο, ε ζεζκνζέηεζε ελφο εληαίνπ θνξέα επαγγεικαηηθψλ 

λνζειεπηψλ θαηά ην πξφηππν ησλ ηαηξηθψλ θαη άιισλ ζπιιφγσλ (Γεκεηξέιιεο  2001).  

Με ηελ 93913,11362/Β7/2002 (ΦΔΚ 43/Β/2003) ππνπξγηθή απφθαζε εγθξίλεηαη ην 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Με ηελ ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε εγθξίλεηαη ε απνλνκή δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ. Σν 2005 ηδξχζεθε ζχκθσλα κε 

ην Ν.3391/05, ην δεχηεξν ηκήκα Ννζειεπηηθήο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ ζην 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ κε έδξα ηε πάξηε (Επγά  θαη ζπλ 2013). 

 

1.6. Αιιαγή, δηαδηθαζία εμέιημεο ζηε Ννζειεπηηθή 

 

«Όηαλ ππάξρεη αλάγθε λα πάξεηο κηα απόθαζε, ην θαιύηεξν πξάγκα είλαη λα 

θάλεηο ην ζσζηό. Σν δεύηεξν θαιύηεξν πξάγκα είλαη λα θάλεηο ην ιάζνο. Σν 

ρεηξόηεξν απ’ όια είλαη λα κελ θάλεηο ηίπνηα»  

 (Θεόδσξνο Ρνύδβειη, Ακεξηθαλόο Πξόεδξνο 1901-1909)  

 

 Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δσήο καο είλαη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηά ηελ εμέιημε ηεο δσήο καο, είηε ζε πξνζσπηθά, είηε 

νκαδηθά θαη αθνξνχλ ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο εξγαζίαο ή ηεο θνηλφηεηαο. 

Χζηφζν, ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ αληηζηέθεηαη ζην θαζεηί πνπ έξρεηαη λα δηαηαξάμεη ηελ 
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θαζεκεξηλφηεηα, ηελ ξνπηίλα . 

Ζ ζηάζε απηή απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, 

πξφθεηηαη γηα έλα θαζνιηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν αγγίδεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνκείο 

ηεο δσήο καο. Ζ επαγγεικαηηθή καο δηάζηαζε, ην επαγγεικαηηθφ καο κέιινλ 

ζηεξίδνληαη ζε αιιαγέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Οη λνζειεπηέο 

κε ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ αιιαγψλ κπνξνχλ λα απνβνχλ απνηειεζκαηηθνί 

θνξείο αιιαγήο ζην ζχζηεκα θξνληίδαο. Έλαο επέιηθηνο, θαινζρεδηαζκέλνο θαη 

δεκηνπξγηθφο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ ηνπ 

επηβάιινληαη ή ν ίδηνο επηιέγεη λα εθαξκφζεη.  

ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο δελ απνηειεί άγλσζην 

θαηλφκελν , αθνχ ηελ ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ παίξλεη ε λνζνθνκεηαθή κνλάδα. Σν 

λνζνθνκείν δελ απνηειεί εμαίξεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο πνπ επηθξαηνχλ 

αληίζεηα είλαη ν ρψξνο θαη ην θαηάιιειν ζεκείν γηα λα δπκσζνχλ φιεο νη κεηαβνιέο, νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, ησλ λνζειεπηψλ, ησλ 

πξντζηακέλσλ αιιά θαη ησλ δηνηθεηψλ.  

Οη λνζειεπηέο ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα θαη εγνχληαη ζε νκάδεο επαγγεικαηηψλ πγείαο 

πνπ ζηειερψλνπλ δηάθνξνπο θνξείο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. ην ζχγρξνλν 

πγεηνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνιιέο είλαη νη δπλάκεηο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο αιιαγέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ησλ 

πεξηθνπψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ νξγαληζκψλ, ησλ ειιείςεσλ ζε εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, ηεο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

 χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ππαηλίζζεηαη φηη απηέο νη δπλάκεηο έρνπλ νδεγήζεη 

θάπνηνπο πγεηνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ζε πξννδεπηηθή απνζηαζεξνπνίεζε, ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ λα απεηιείηαη ε βησζηκφηεηα ηνπο. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη 

ζεκεξηλνί πγεηνλνκηθνί νξγαληζκνί πηνζεηνχλ ζπλερψο αιιαγέο γηα αλαβάζκηζε ηεο 

δνκήο ηνπο, ηελ παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο (Φαληάθε 2011). 

 Ο Porter ηνλίδεη φηη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε απξφζπκσλ 

νκάδσλ δελ κπνξνχλ λα ππνηηκψληαη. Ο θνξέαο ηεο αιιαγήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εκπεηξία ηνπ, αλαπηπμηαθή, πνιηηηθή, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη φηη ε απαξαίηεηε αιιαγή δελ ζα παξεκπνδηζηεί (Φαληάθε  2011).  

 Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί κηα επηηπρεκέλε απφ κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα αιιαγήο 

είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παξάγνληα αιιαγήο – ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη εηδηθεπηεί ζηε ζεσξία 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγήο, λα αληηκεησπίζεη απηά ηα 

αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα λα ζπλδέεη θαη λα εμηζνξξνπεί φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή.  

Απφ ηελ άιιε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ερζξηθά, αληηζηεθφκελε κε θάζε κέζν ζηελ 

εθαξκνγή. πλήζσο επηθξαηεί ε ζπληεξεηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ εληζρχεη ηελ επηζπκία 
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δηαηήξεζεο ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο λα 

κελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. 

 Ζ επηηπρήο εηζαγσγή κηαο αιιαγήο ζην θιηληθφ ρψξν πξνυπνζέηεη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο, ην θνξέα ηεο αιιαγήο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ 

αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή. Δπηπιένλ, νη αιιαγέο απηέο, γηα λα έρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

(Υαξαιάκπνπο 2006).  

πλεπψο, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα αλαζέηνπλ, λα παξαθηλνχλ θαη λα 

επηθνηλσλνχλ κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Να δηαζέηνπλ δεμηφηεηεο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ, αιιά θαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία.  

ήκεξα, ηα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ησλ νξγαληζκψλ θαινχληαη λα 

δηνηθήζνπλ κε ιηγφηεξνπο πφξνπο, λα επηθνπξήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ λέσλ ζπζηεκάησλ 

θξνληίδαο πγείαο, λα επνπηεχζνπλ ζε νκάδεο άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ κπνξεί 

λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, λα δηδάζθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπο πψο λα 

ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κέζα ζην λέν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  

Ζ πξφθιεζε γηα ηα ζηειέρε ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο θάζε νξγαληζκνχ είλαη λα 

βξνπλ ηνλ ηξφπν λα δηνηθήζνπλ ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα ππεξεζηψλ 

πγείαο. Απαηηείηαη απφ ηνπο λνζειεπηέο θαη ηα ζηειέρε λα είλαη πξνζεισκέλνη, λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, λα επηδεηθλχνπλ ελζνπζηαζκφ, επειημία, δηάζεζε θαηλνηνκίαο θαη 

λα δηαζέηνπλ θαιή πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία.  

 

1.6.1. Θεσξίεο «αιιαγήο»  

 

 χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ , απηφο πνπ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη είλαη 

θαη απηφο πνπ θαηά θαλφλα επηβηψλεη. πλεπψο ε αιιαγή είλαη ζπλψλπκν ηεο 

επηβίσζεο θαη ηεο εμέιημεο. Ζ έλλνηα ηεο αιιαγήο κπνξεί λα νξηζηεί απιά φζν ην λα 

θάλεηο θάηη δηαθνξεηηθφ ή λα γίλεηο δηαθνξεηηθφο.  

Ο (Lippit1973) ζεσξεί ηελ αιιαγή σο κηα πξνγξακκαηηζκέλε ή απξνγξακκάηηζηε 

ηξνπνπνίεζε απφ ην θαηεζηεκέλν ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή 

(planned change), ζε αληίζεζε κε ηε ηπραία ή κε πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή (change 

by drift) πξνθχπηεη απφ κηα θαιά κειεηεκέλε θαη ζθφπηκε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβεί θάηη. Ζ πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή είλαη ε εζθεκκέλε θαη ζθφπηκε εθαξκνγή 

ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ηζχλνληνο ψζηε λα επέιζεη κηα αιιαγή (Bandura 

1977).  

Έλαο ξφινο ,  θιεηδί φζσλ ραξάδνπλ πνιηηηθή πγείαο ζήκεξα είλαη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηηο αιιαγέο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα δηαξθή βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο θαη 

αληαπφθξηζεο ζηε δεκνζηνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ ζεσξία ηνπ «ράνπο» απνηειεί κηα άιιε πξνζέγγηζε απφ ην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο 
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θαη εζηηάζηεθε ζηηο γξακκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ. Οη ξίδεο ηεο ζεσξίαο 

ηνπ ράνπο (chaos theory), ηελ νπνία ε Holden αλαδχζεθε απφ ηελ αξρηθή εξγαζία ηνπ 

κεηεσξνιφγνπ γηα βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ηεο κεηεσξνινγηθήο πξφβιεςεο, ν νπνίνο 

αλαθάιπςε φηη αθφκα θαη αλεπαίζζεηεο αιιαγέο νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ, επεξέαδαλ, 

ζπρλά δξακαηηθά ηα απνηειέζκαηα. Αλαθάιπςε φηη αθφκα θαη αλ απηέο νη ρανηηθέο 

αιιαγέο έκνηαδαλ ηπραίεο, ηειηθά δελ ήηαλ. Αληίζεηα, επηθξαηεί ην «ράνο», ε αδπλακία 

πξφβιεςεο θαη ε αβεβαηφηεηα. Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο ππνζηεξίδεη φηη ην θίλεηξν γηα ηελ 

δεκηνπξγία κφληκσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ είλαη θαηαδηθαζκέλν λα απνηχρεη.  

 πλεπψο, ν ξφινο ηεο εγεζίαο ζ’ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπλερψο 

κεηαβάιινληαη είλαη λα πξνσζεί ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ελψ ζπκβαίλνπλ αιιαγέο θαη 

λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ έληαζε θαη ζηελ ηάμε, ε νπνία πξνάγεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη απνηξέπεη ηελ αζηάζεηα. Ζ ζεσξία ηνπ ράνπο καο ππνρξεψλεη λα 

εγθαηαιείςνπκε ηελ πξνζήισζε καο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζρεδίαζεο ησλ 

νξγαληζκψλ θαη λα ζθεθηνχκε ζρεηηθά κε πην δεκηνπξγηθέο θαη επέιηθηεο κνξθέο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αιιάδνπλ γξήγνξα, θαζψο γξήγνξα αιιάδεη 

θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ αθνξά ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.  

 

1.6.2. Σα ζηάδηα ηεο αιιαγήο ζηε Ννζειεπηηθή επηζηήκε  

 

 «Δελ ππάξρεη πην δύζθνιν λα ειέγμεηο, πην επηθίλδπλν λα δηεμάγεηο ή πην αβέβαην 

ζηελ επηηπρία ηνπ, από ην λα ηεζείο επηθεθαιήο κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ» 

 Machiavelli 

 

 

 Δλ θαηαθιείδη, ε αιιαγή θαηά ηελ (Υαξαιακπίδνπ 1997) είλαη «κηα δηεξγαζία 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη ζα πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν εθπαίδεπζεο γηα φινπο 

ηνπο λνζειεπηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηεξαξρηθή βαζκίδα. Απαηηείηαη νινθιεξσκέλε 

ζθέςε, ψζηε ηα πξνβιήκαηα λα εμεηάδνληαη ζην ζχλνιν ηνπο».  

   Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο αιιαγήο ζχκθσλα κε ηνλ ( Lewin 1951) είλαη ηα αθφινπζα : 

 Δλεξγνπνίεζε (unfreezing stage) 

 Κηλεηνπνίεζε (motivation stage) 

 ηαζεξνπνίεζε (refreezing stage) 

 ην κνληέιν ηνπ (Lewin 1951) ππνζηεξίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε 

αιιαγή, πξέπεη λα κεηαβιεζεί ε ηζνξξνπία θηλεηήξησλ θαη αλαζηαιηηθψλ δπλάκεσλ. Οη 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο πξέπεη λα απμεζνχλ ή νη αλαζηαιηηθέο δπλάκεηο λα ειαηησζνχλ. 

Οη δπλάκεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζπκία θάπνηνπ λα επραξηζηήζεη ηνλ 

εξγνδφηε ηνπ, λα εμαιείςεη έλα πξφβιεκα πνπ ππνλνκεχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, λα 

επηηχρεη αχμεζε ζην κηζζφ ηνπ ή λα ιάβεη αλαγλψξηζε. Οη αλαζηαιηηθέο δπλάκεηο 

πεξηιακβάλνπλ ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο, απξνζπκία γηα ηε ιήςε ξίζθσλ θαη θφβν 
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γηα ην άγλσζην.  

χκθσλα κε ηνλ Lippit, ν νπνίνο θαζφξηζε ηα αθφινπζα ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο: 

 Γηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 Αμηνιφγεζε θηλήηξσλ θαη δπλαηφηεηα αιιαγήο  

 Δθηίκεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ κέζσλ ηνπ θνξέα ηεο αιιαγήο  

 Δπηινγή πξννδεπηηθψλ ζηφρσλ αιιαγήο 

 Δπηινγή ηνπ ξφινπ ηνπ θνξέα 

 ηαζεξνπνίεζε ηεο αιιαγήο 

 Σεξκαηηζκφο ησλ βνεζεηηθψλ ζρέζεσλ. 

Δπίζεο, ν Havelock πεξηγξάθεη ηε δηεξγαζία ηεο αιιαγήο ζε έμη θάζεηο δίλνληαο 

έκθαζε ζηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ζρέζεο θαη 

δηάγλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο : 

 Γεκηνπξγία ζρέζεο  

 Γηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

 Απφθηεζε πφξσλ  

 Δπηινγή ιχζεο  

 Δμαζθάιηζε απνδνρήο 

 ηαζεξνπνίεζε 

Οη παξάγνληεο πνπ πηέδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ζχκθσλα κε ηνλ Haynes , είλαη 

νη εμήο: 

 Σερλνινγία 

 Γλψζεηο 

 Πνηφηεηα εξγαζηαθήο δσήο 

 Σαρεία αλαλέσζε πξντφληνο  

 Αιιαγή θχζεο ηεο εξγαζίαο 

ε φια απηά έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ νη απφςεηο ηνπ Toffler, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

φηη νη αιιαγέο ζην ζχζηεκα θξνληίδαο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ πέληε παξάγνληεο : 

 Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο  

 Δπηθέληξσζε ζην πξφβιεκα 

 Κηλεηνπνίεζε γηα ηελ απηνθξνληίδα θαη επζχλε ζε ζρέζε κε ηελ πγεία  

 πκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζην πξφγξακκα ηεο πγείαο 

 Ρφινο ησλ επηζηεκφλσλ, πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Nicholson, ν νπνίνο κίιεζε γηα αιιαγή πνπ κπνξεί λα είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε ή απξνγξακκάηηζηε.  

Πξνγξακκαηηζκέλε ζεσξείηαη ην είδνο απηφ ηεο αιιαγήο πνπ είλαη απνηέιεζκα 

κειέηεο, ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο δηαθφξσλ παξαγφλησλ αιιαγήο θαη ζηνρεχνπλ 

ζηε δηεπθφιπλζε ηεο απνδνρήο ηεο αιιαγήο απφ ηα άηνκα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε 
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αιιαγή. Με πξνγξακκαηηζκέλε είλαη ην ηπραίν απνηέιεζκα πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα 

εμσηεξηθή ελέξγεηα (ελέξγεηα αιιαγήο) ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Φνξέαο ηεο αιιαγήο είλαη ην άηνκν εθείλν πνπ επσκίδεηαη ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Ο παξάγνληαο ηεο αιιαγήο πξέπεη λα είλαη ππνκνλεηηθφο θαη 

αλνηρηφο ζε λέεο επθαηξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δέζκεπζεο, θαζψο ε πνιχπινθε 

αιιαγή απαηηεί ρξφλν θαη κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πνιιέο πξνζπάζεηεο πξηλ ηελ επίηεπμε 

ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.  

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν παξάγνληαο ηεο αιιαγήο εάλ είραλ 

επηρεηξεζεί παξφκνηεο αιιαγέο ζην παξειζφλ, λα θαηαλνεί γηαηί απέηπραλ νη 

πξνζπάζεηεο αιιαγήο θαη λα δηαηππψλεη κε ζαθήλεηα ηε δηαθνξά ζηελ ηξέρνπζα 

πξνζπάζεηα γηα αιιαγή. 

     Ο νξηζκφο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Klein, (ν νπνίνο πάξζεθε απφ ηνλ Haynes 

1992) δηαηππψλεηαη φηη ν θνξέαο  ηεο αιιαγήο είλαη  ην κέζν εθείλν πνπ κεζνιαβεί γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο , πξνεηνηκάδνληαο ην πεξηβάιινλ θαη παξέρνληαο ηα 

αλάινγα θίλεηξα.  

     Ο θνξέαο ηεο αιιαγήο κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ νξγαληζκνχ (εζσηεξηθφο θνξέαο) ή 

έλαο εηδηθφο ζχκβνπινο έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ (εμσηεξηθφο θνξέαο). Ο εζσηεξηθφο 

θνξέαο ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα, ηε γλψζε θαη ηελ ελεξγεηηθφηεηα λα 

βνεζήζεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο θαη ν εμσηεξηθφο θνξέαο είλαη έλαο 

επαγγεικαηίαο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ εθαξκνγή ηεο θάζε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο αιιαγήο. Ζ νκνηφηεηα ηνπο έγθεηηαη ζηνλ θνηλφ ηνπο ζηφρν δειαδή ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη γεληθά ηε βειηίσζε, αλάπηπμε θαη επηηπρία 

ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ ηελ αιιαγή (Εαβιάλνπ 1996). 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα άηνκα αληηζηέθνληαη ζηελ αιιαγή σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο παξαγσγήο ή λα κελ είλαη εκθαλήο. Δίλαη πνιχ επθνιφηεξν λα αιιάμεη ε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ παξά κηαο νιφθιεξεο νκάδαο. Παξφκνηα, είλαη επθνιφηεξν 

λα αιιάμεη ην επίπεδν γλψζεο παξά ε ζηάζε ησλ αηφκσλ. Αιιά φιεο νη κεγάιεο 

αιιαγέο απαηηνχλ ρξφλν. 

Ζ επηθνηλσλία απνηειεί ην κέζν πνπ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο αληίζηαζεο 

(resistance) θαη ζηελ πξφβιεςε ησλ εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ. Οη ινγηθέο αληηζηάζεηο 

κπνξεί λα νθείινληαη ζε αλεζπρίεο, νη νπνίεο εζηηάδνληαη ζην ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ γηα 

εθπαίδεπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή (Υαξαιάκπνπο  2006 ). 

 Οη Kotter & Schlesinger, εηζεγνχληαη έμη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθφξσλ 

αληηζηάζεσλ πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή : 

 Υεηξηζκφο θαη πξνζεηαηξηζκφο 

 πκκεηνρή θαη ελεξγφο εκπινθή 

 Γηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε 



 

48 

 Δθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζπκθσλίεο 

 αθήο θαη αζαθήο πίεζε 

χκθσλα κε ηνπο Wright &  Beyers ε επηηπρία ηεο αιιαγήο ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα ελζαξξπλζνχλ ζηα άηνκα πνπ πξνσζνχλ ηελ 

αιιαγή: 

 Ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ ηδεψλ απφ δηάθνξεο αλεμάξηεηεο πεγέο 

 Ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο αηφκσλ κε πςειφ ελεξγεηηθφ επίπεδν 

 Οινθιεξσκέλε ζθέςε 

 Πξαθηηθφηεηα ζθέςεο, ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ θαληαζίαο θαη νξακάησλ 

 Ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο αληίζηαζεο 

     Οη δπλάκεηο ηνπ θαηεζηεκέλνπ είλαη αξθεηά ηζρπξέο θαη απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή 

πξνεηνηκαζία πξηλ απφ θάζε πξνζπάζεηα γηα εθαξκνγή θάπνηαο αιιαγήο. Υξεηάδεηαη 

ζρέδην ζηξαηεγηθήο αιιαγήο κε νξγαλσκέλε ζθέςε.  

Ζ αιιαγή γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή φηαλ γίλεηαη θαηαλνεηή, φηαλ αθνινπζεί 

κηα ζεηξά απφ επηηπρεκέλεο αιιαγέο, φηαλ δελ απεηιεί ηελ αζθάιεηα, φηαλ ηα άηνκα 

πνπ πθίζηαληαη ηελ αιιαγή έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ νξγάλσζε ηεο αιιαγήο θαη φρη 

φηαλ επηβάιιεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ηέινο φηαλ έρεη ζρεδηαζηεί θαη 

πξνγξακκαηηζηεί παξά φηαλ είλαη πεηξακαηηθή. 

 

1.6.3. Κίλεηξα αιιαγήο 

 

Σν βαζηθό θίλεηξν γηα αιιαγή κπνξεί λα είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζσζηή αιιαγή 

πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα βειηηψζεη ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηαπηφρξνλα 

λα κεηψζεη ην θφζηνο θαη λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο λνζειεπηηθήο. Ζ αλάγθε 

γηα αιιαγή ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα εκπιέθεη φρη κφλν νιφθιεξν ην ζχζηεκα αιιά 

θαη θάζε κηα απφ ηηο κνλάδεο ηνπ.  

    Ζ αιιαγή απηή ζα πξνυπνζέηεη δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο δπλακηθήο θαη ηεο 

κεηάβαζεο θαη παξαθίλεζε ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε απνηέιεζκα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

Σν ζχζηεκα ηεο θξνληίδαο πγείαο αιιάδεη ζπλερψο. Οη αιιαγέο κπνξεί λα 

ζπκβαίλνπλ ζε ηνκείο φπσο: εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζέιεη ακνηβέο αλάινγεο κε εθείλεο 

ησλ άιισλ επαγγεικάησλ, σξάξην εξγαζίαο πνπ λα εμππεξεηεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

αλάγθεο, δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ νη ίδηνη ηηο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

θξνληίδα ηνπ αζζελή. 

 Ζ αιιαγή είλαη ην «θιεηδί» γηα ηελ πξφνδν πξνο ην κέιινλ. Ο Ννζειεπηήο σο 

θνξέαο ηεο αιιαγήο ρξεζηκνπνηεί ηελ αιιαγή γηα λα εληνπίζεη θαη λα ιχζεη 
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πξνβιήκαηα. Τπάξρεη ην φξακα, λα παίμνπλ ξφιν θνξέσλ αιιαγήο. Ζ αιιαγή πνπ 

δεκηνπξγεί ηε κεηακφξθσζε αιιάδεη ξηδηθά ηελ απνζηνιή, ηε δηάξζξσζε θαη ηελ 

νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Σν πξνζσπηθφ ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ αιιαγή, κεξηθέο θνξέο έλα έηνο ή κεξηθά ρξφληα. ην δηάζηεκα 

απηφ ην πξνζσπηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ρξφλν γηα λα κάζεη λέεο δεμηφηεηεο 

θαη λα εθπαηδεπηεί ζσζηά (deWit 2001). 

Οη άλζξσπνη θνβνχληαη ηελ αιιαγή ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ, πξνθαηαιήςεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα πνιχρξνλε πξνζσπηθή πείξα θαη έθζεζε ζε άιινπο, θαη απφ θφβν 

φηη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ή ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Ζ αιιαγή 

κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ηελ επέλδπζε ζεκαληηθνχ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο γηα εθ λένπ 

κάζεζε. Οη έκπεηξνη εγέηεο λνζειεπηέο πξνζειπηίδνπλ ηνπο ππαιιήινπο ζην δξφκν 

ηεο αιιαγήο έηζη ψζηε λα κε ζεσξνχλ ηελ αιιαγή σο απεηιή.  

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρεηξηδφκελε αιιαγή νδεγεί ζηελ αλχςσζε ηνπ εζηθνχ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, ηελ επηβξάβεπζε, ηνλ έπαηλν. Απνηειεί κηα ηέρλε, κηα 

δεμηνηερλία πνπ κπνξεί λα δψζεη ραξά, πξφθιεζε θαη ζπγθίλεζε επεηδή 

αληηπξνζσπεχεη κηα επθαηξία. Ζ αιιαγή δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη λνζειεπηέο αλαιάβνπλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο νη νπνίεο αιιάδνπλ.  

Ζ ζπρλφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηε 

ζπρλφηεηα ηεο αιιαγήο. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα ρξεηάδεηαη πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ γηα λα ζπγθξαηήζεη ηελ ππνηίκεζε ζηε γλψζε 

θαη ηελ ηθαλφηεηα. Απφ ηε θάζε ηεο αξρηθήο πξφζιεςεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ε 

αιιαγή πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εξγαζίαο ηνπ λνζειεπηή 

(Swansburg et al 2013 ). 

Ενχκε ζε κηα επνρή, φπνπ νη νξγαληζκνί ζπλερψο κεηαβάιινληαη, ε επηηπρία είλαη ην 

άκεζν απνηέιεζκα ηεο γλψζεο ηνπ πψο λα αλαγλσξίδεηο ηα εκπφδηα, λα εθηηκάο ηελ 

αληίζηαζε, λα ζρεδηάδεηο ηηο ελέξγεηεο, λα δεζκεχεζαη θαη λα κπνξείο λα 

πξαγκαηνπνηείο άκεζεο πξνζαξκνγέο (Ραγηά 1995). 

     θνπφο ηνπ θνξέα ηεο αιιαγήο είλαη ε εθηίκεζε ησλ αληηζηάζεσλ θαη ε αλαδήηεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο αηηηνινγίαο. Ζ θαηαλφεζε, ε ζσζηή επηθνηλσλία θαη ε δηαηήξεζε 

ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηα άηνκα θαη ηελ νκάδα επηηξέπνπλ ην κεηξηαζκφ απηψλ ησλ 

αληίζεησλ δπλάκεσλ, επηηξέπνληαο ηελ αιιαγή (Καλειιφπνπιν 1990) .  

Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα βξνπλ κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε ζηαζηκφηεηα θαη ην 

ράνο, αλάκεζα ζηε γέλλεζε θαη ην ζάλαην. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο, νη 

εξγαδφκελνη ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα βξεζνχλ δέζκηνη ησλ δηαδηθαζηψλ, λα μεράζνπλ 

ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο ηνπο θαη λα επηηξέςνπλ ζηα κέζα λα γίλνπλ νη ζθνπνί. Υσξίο 

αιιαγή, ν νξγαληζκφο κπνξεί λα κείλεη ζηάζηκνο θαη λα πεζάλεη. Οη νξγαληζκνί πξέπεη 

πξσηίζησο λα αζρνινχληαη κε ην ηη πξφθεηηαη λα θάλνπλ θαη φρη κε ην ηη έρνπλ θάλεη 

(Marquis et al 2011).  
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Κεθάιαην 2
ν
 

 

                                                  Δθπαίδεπζε 

 

«ε ηθεηεύσ κελ ςάρλεηο γηα ηε γλώζε πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηα θαηλόκελα. Σα 

θαηλόκελα από κόλα ηνπο είλαη γλώζε». 

 Goethe 

 

2.1.Αγσγή Τγείαο 

«….ηα πεξηβάιινληα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε, 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε, ηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνύ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ» 

 Diane Postlen-Slattery and Kathryn Foley 

 

 ην πιαίζην ηεο κέξηκλαο γηα ηε θξνληίδα πγείαο ζε ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ 

θφζκνπ εγείξνληαη πνηθίια δεηήκαηα, φπσο: 

α ) ην απμεκέλν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

β) νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη ν επηκεξηζκφο ησλ αλαγθψλ δεκηνπξγεί 

θιπδσληζκνχο ζηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

γ) νη εζηθνί θαη λνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεπηηθή θαη ηελ 

πξνιεπηηθή Ηαηξηθή 

δ) ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ πνπ έξρεηαη ελίνηε ζε αληίζεζε κε ην θνηλσληθφ 

ζπκθέξνλ ζε φια απηά ην ζρνιείν ελέρεη ξφιν, θιεηδί αθνχ είλαη ν θνξέαο 

εθείλνο πνπ εθπαηδεχεη ην λέν άλζξσπν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θξνληίδα 

πγείαο, πξνζδίδνληαο ζηελ έλλνηα ηεο πγείαο έλα πην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν 

(Fero et al  2009). 

     πσο νξίδεη ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή, ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη φρη ε 

πξνζθνξά έηνηκεο γλψζεο, αιιά ην παηδί λα καζαίλεη πψο λα νηθεηνπνηείηαη ηε γλψζε, 

πψο λα αλαδεηά, λα αμηνινγεί, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα θαηαθηά ηελ γλψζε. Ζ 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ε εθπαίδεπζε απνδεηθλχνληαη νη απνηειεζκαηηθφηεξεο κέζνδνη γηα 

ηε δηακφξθσζε ή ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο. Σν ζρνιείν 

πξνεηνηκάδεη ηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

ελήιηθα, έηζη ψζηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα δηακνξθψλεη πγηή αληίιεςε ζε ζρέζε 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη κε ηνπο άιινπο ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (Βαζηιηθή θαη ζπλ  2010). 

 Οη γνλείο θαη νη ζπλνκήιηθνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ αμηψλ 

ελφο αηφκνπ αλαθνξηθά κε ην ηη ζέιεη λα θάλεη θαη λα γίλεη. Οη γνλείο πνπ έρνπλ 

πςειέο αιιά εθηθηέο πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά ηνπο θαη νη νπνίνη ηα ελζαξξχλνπλ 

ζπλερψο ζε έλα κε απηαξρηθφ πεξηβάιινλ, κεηαδίδνπλ ζπλήζσο ηζρπξά θίλεηξα ζε 

απηά. Σν κνξθσηηθφ ππφβαζξν, επίζεο, επεξεάδεη ηελ εζσηεξηθή ελεξγνπνίεζε. 
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 Ζ θηλεηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη άλζξσπνη 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλεθπιήξσηεο αλάγθεο ηνπο. Σν εζσηεξηθφ θίλεηξν 

πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ, σζψληαο ην λα γίλεη παξαγσγηθφ (Marquis  et al 

2011).  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγσγήο πγείαο ζρεηίδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ην 

θνηλσληθφ, θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή βάζεη ηνπ νπνίνπ ζηελ 

ελήιηθε δσή ζα αλαπηχμεη θαη ζα δηακνξθψζεη ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία. Ζ παξαγφκελε γλψζε ζπλερψο εκπινπηίδεηαη κε ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη κνληέια κάζεζεο. Ζ κεζνδνινγία, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή 

δξάζεσλ γηα ηελ αγσγή πγείαο δηδάζθεηαη ζήκεξα ζηα ζρνιεία, δπζηπρψο δελ δίλεηαη 

αθφκε κεγάιε βαξχηεηα φπσο ζε άιια καζήκαηα, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ζηελ Διιάδα 

δίλεηαη ζεκαζία ζηελ θαηαζηνιή ,  ζεξαπεία ηεο λφζνπ, παξά ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο (Βαζηιηθή θαη ζπλ 2010). 

 Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη επηηπρή πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε αζθαιείο ηερληθέο πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ Διιάδα αξρίδεη λα 

θεξδίδεη έδαθνο ε αγσγή πγείαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε 

έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Δηδηθφηεξα, ην έξγν ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ θαιά ελεκεξσκέλνπ, ηνπ θξηηηθά ζθεπηφκελνπ 

(ζηνραδφκελνπ), ηνπ ππφ ζπλερή επηκφξθσζε θαη αλνηθηνχ ζε θαηλνηνκίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καιείηαη λα θαζνδεγήζεη, λα ζπκβνπιεχζεη, λα ζπληνλίζεη, 

λα δψζεη λφεκα θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε θαη λα αλαπηχμεη ηε 

δεμηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε γλψζε πξνο φθεινο ηνπ κε ζεκείν αλαθνξάο πάληα ηελ 

πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο, ηεο ςπρηθήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, ηεο πλεπκαηηθήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πγείαο ηνπ (Halfer 2007).  

Ζ πγεία θαη ε εθπαίδεπζε έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο έλλνηεο αιιειέλδεηεο ελψ ε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν έρεη επηζθξαγηζηεί ζηηο δηαθεξχμεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Σν 

Μάξηην ηνπ 1990 νη εγέηεο ηνπ θφζκνπ ζπκθψλεζαλ ζηε Γηεζλή Γηάζθεςε γηα ηελ 

«Εθπαίδεπζε γηα Όινπο» , φηη ε πγεία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζηελ επηηπρία ηνπ καζεηή. Ζ θηινζνθία ηεο αγσγήο πγείαο 

πξέπεη λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί εθπαηδεπηηθνχο θαη πγεηνλνκηθνχο ζηφρνπο ππφ ην 

πξίζκα ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδηαζκψλ πξναγσγήο πγείαο (Hohler2004). 
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2.2. Γηά βίνπ κάζεζε 

 

«…ζην πιαίζην ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, νη εγέηεο λνζειεπηέο ζα ρξεζηκνπνηνύλ 

όιν θαη πεξηζζόηεξν κέληνξεο θαη πξνζσπηθνύο θαζνδεγεηέο σο βνήζεηα ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ηειεηνπνίεζεο εξγαιείσλ θαη δεμηνηήησλ θαη απόθηεζεο κίαο 

λέαο νπηηθήο, ππό ηελ νπνία ζα εμεηάδνπλ ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα ή άιια 

δεηήκαηα» 

 Karen S. Haase-Herrick 

 

Οη νξγαληζκνί πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε κεγάιεο 

πξνθιήζεηο θαηά ηελ αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ θαη ηε δηαηήξεζε ηθαλνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ήηαλ αλέθαζελ ζεκαληηθή αιιά ζε θαηξνχο έθξεμεο γλψζεσλ θαη 

ηερλνινγηψλ, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη θαηαζηεί πιένλ επηηαθηηθή.  

χκθσλα κε ηνπο (Kramer & Schmalenberg 2004) , ε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 

είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ εμαξηψληαη ελ κέξεη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ θαη 

απφ ηηο επζχλεο ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο, νη νπνίεο επζχλεο πξνέθπςαλ θαηά ηε θάζε 

ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο (Ihlenfeld 2005). 

Γηά βίνπ κάζεζε λνείηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

ελήιηθεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ, ηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπο εμέιημε αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ηνπο. Ζ επηζηήκε ππνζηεξίδεη θαη νη εκπεηξηθέο αλαιχζεηο επηβεβαηψλνπλ φηη ε δηά βίνπ 

κάζεζε έρεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή αμία 

(Υξηζηνπνχινπ θαη ζπλ 2013).  

Ζ ρξνληά ηνπ 1996 είρε αλαθεξπρζεί απφ ηε Δπξσπατθή Έλσζε σο «Δπξσπατθφ έηνο 

ηεο δηά βίνπ κάζεζεο». Ο ζθνπφο ηεο έκθαζεο πνπ δφζεθε ζηελ «ηζόβηα κάζεζε» 

ήηαλ ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκηνπξγία « ηζφβησλ 

καζεηψλ ». Οη καζεηέο απηνί είλαη ελήιηθεο νη νπνίνη κέζσ ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο 

αλνίγνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο, αλαπηχζζνπλ λέεο δεμηφηεηεο, 

απνθηνχλ ζχγρξνλεο γλψζεηο θαη εμαζθαιίδνπλ επαγγεικαηηθή απηνλνκία θαη 

απηνπεπνίζεζε (Mills & Mullins 2008).  

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδνληαο ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο 

επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία πνπ δέρνληαη νη Δπξσπατθέο θνηλσλίεο έζεζε ην Μάξηην 

ηνπ 2000 ζηε Ληζζαβφλα σο βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

 Πξσηαξρηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηφζν ζηε 

ζχλνδν ηεο Ληζζαβφλαο φζν θαη ζηηο πξφζθαηεο πλφδνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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(Μάαζηξηρ 2004, Βξπμέιιεο 2005) είλαη ε δηά βίνπ κάζεζε. Σα θξάηε - κέιε 

αλαγλψξηζαλ νπζηαζηηθά φηη ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε απαζρφιεζε 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κέζα απφ ηελ παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ δηά βίνπ κάζεζεο, ψζηε ε Δπξψπε λα γίλεη ε αληαγσληζηηθφηεξε θνηλσλία 

πνιηηψλ αλά ηελ πθήιην (New York State Nurses Association 2006).  

 Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ έδσζε ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηε δηά βίνπ 

κάζεζε : φιε ε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ, κέζσ ελφο πξνζσπηθνχ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ή θαη ζρεηηθά 

κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πξννπηηθή (Orsini 2005).  

 Ζ έλλνηα ηεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε (continuous / 

continuing education) θαη ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (continuing professional 

development). Χο ζηξαηεγηθή, έρεη ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη επεξεάδεη ηα άηνκα ζηνπο εμήο παξάγνληεο : 

 Παξαγσγηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, απαζρνιεζηκφηεηα. 

 Πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 Άκβιπλζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 Πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ.  

 Δλεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά.  

 Κνηλσληθή ζπλνρή (Pulsford et al  2002).  

 Η πλερήο Επαγγεικαηηθή Αλάπηπμε (continuing professional development) 

απνηειεί κέξνο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη νξίδεηαη σο ε «ζπλερήο δηαδηθαζία 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο γηα βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο θαη αλαγλώξηζεο ησλ 

κεγίζησλ δπλαηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν».  

    ια απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο απφθηεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ επξέσο 

θάζκαηνο ηεο γλψζεο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζπλήζσο δελ απνθηψληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο ή ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο θαη πνπ καδί 

αλαπηχζζνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ επάξθεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο (Υξηζηνπνχινπ θαη ζπλ  2013). 

 

2.2.1. πλερηδόκελε εθπαίδεπζε 

 

 Ζ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

κέρξη ζήκεξα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο, επεξεάδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη δηακνξθψλεηαη 

ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

 Ζ δηακφξθσζε δηαδηθαζηψλ αιιαγήο ζην πεξηερφκελν θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 
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εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζπλδέεηαη θαη κε ην ζεσξεηηθφ θαη κε ηνλ πνιηηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη δηεζλψο γηα ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Πξσηαξρηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ επηκφξθσζε ελειίθσλ θαηέρεη απηή ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο λνζειεπηηθήο 

επηζηήκεο αιιά θαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο νινέλα επηηείλνπλ ηελ 

αλάγθε ησλ λνζειεπηψλ γηα ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο (Reising 2002). 

 Ζ αλάπηπμε πξνζσπηθνχ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πνπ 

πεξηιακβάλεη πξνζαλαηνιηζκφ, ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε, πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθή ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο εηζάγεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη πεξηιακβάλεη 

πεξηερφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε θηινζνθίεο, ζηφρνπο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, πξνζσπηθά 

νθέιε, πξνζδνθίεο. Οη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη πξνζαλαηνιηζκφ θάζε θνξά πνπ 

αιιάδνπλ νη ξφινη ηνπο (Swansburg et al 1999).  

 Οη ιφγνη πνπ θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε κε βάζε ηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο πγείαο, αιιαγέο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, παγθνζκηνπνίεζε, εμάπισζε ηεο ηερλνινγίαο, ζπζζψξεπζε επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ, αλάγθε παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή. 

Τπφ ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (ΔΔ) θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο (ΝΔ) σο βαζηθνχ εξγαιείνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

λνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο απνηειεί αλαγθαηφηεηα θαζφζνλ θαηνρπξψλεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερνκέλσλ πξνο ηελ θνηλσλία ππεξεζηψλ θαη δηαθπιάζζεη ην θχξνο ησλ 

λνζειεπηψλ (Παλαγησηνπνχινπ θαη ζπλ 2012). 

 Χο πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηνεθπαίδεπζεο ή θαηεπζπλφκελεο εθπαίδεπζεο γηα απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ πέξα απφ ηηο απνθηεζείζεο κέζσ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαδηθαζία πνπ μεθηλά κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ θαη δηαξθεί γηα φιε ηε δσή ηνπ 

αηφκνπ (Μπξνθαιάθε 1998).  

 χκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθφ χιινγν Ννζειεπηψλ (ΑΝΑ) ε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε νξίδεηαη σο εθείλεο νη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο είλαη 

ζρεδηαζκέλεο λα εληζρχζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηε ζπκβνπιή ηνπ λνζειεπηή ζηελ 

πγεία,  American Nurses Association, (ANA 1994).  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ 1980) νξίδεη ηελ ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε σο ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ν ιεηηνπξγφο πγείαο κεηά ην ηέινο ηεο 

βαζηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο πξνεγνχκελεο 

εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη φρη ηελ απφθηεζε λένπ 

δηπιψκαηνο.  
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 πλεπψο, ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ηφζν ζε νξγαλσκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθαδεκατθνχ ή κε ραξαθηήξα φζν θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο απηνεθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια δελ πεξηνξίδεη θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο. Ζ απηνεθπαίδεπζε δηακνξθψλεηαη κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε 

ηνπ θάζε αηφκνπ, θαηεπζχλεηαη απφ εζσηεξηθέο δπλάκεηο δειαδή απφ εζσηεξηθή 

επαηζζεηνπνίεζε, ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη αλαγλψξηζε ησλ ειιείςεσλ ηνπ 

θαηά ηελ θαζεκεξηλή εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο (Sandau et al 2010).  

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ λνζειεπηή γηα απηνεθπαίδεπζε θαζψο θαη γηα ζπκκεηνρή 

ζε ηππνπνηεκέλε πξνγξακκαηηζκέλε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε 

εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αιιά θαη απφ ππνζπλείδεηεο δηεξγαζίεο απφ εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε αιιά θαη ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ. ινη 

απηνί νη παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ην άηνκν ζέηεη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ, θαζνξίδνληαο παξάιιεια ηελ έληαζε ηεο επηζπκίαο ηνπ 

γηα εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζήισζε ζε απηνχο.  

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα απηνεθπαίδεπζε θαη ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα νδεγήζεη ηνλ 

επαγγεικαηία λνζειεπηή αιιά απαηηνχληαη θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα αλαραηηίζνπλ 

ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο φπσο ειηθία, κφξθσζε, εκπεηξία, έιιεηςε πφξσλ, 

πιηθά, ηερληθή ππνζηήξημε. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε 

πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ε ζπλαίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο 

επζχλεο θάζε λνζειεπηή γηα ηε ζσζηή άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο.  

 Ζ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε παξαηεξείηαη 

ζπλήζσο ζε απηνχο πνπ έρνπλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο γηα λα ηελ απνθηήζνπλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθνπλ λνζειεπηέο πνπ αηζζάλνληαη φηη κεηνλεθηνχλ, 

νπφηε ζεσξνχλ κάηαηε θάζε πξνζπάζεηα ζχκθσλα κε ηελ (Παλαγησηνπνχινπ θαη ζπλ 

2012).  

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα δηαδηθαζία κε δηάξθεηα θαη ν ζχγρξνλνο 

λνζειεπηήο πξέπεη λα καζαίλεη ζπλερψο. Δλψ ε αξρηθή, βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε είλαη 

πξναπαηηνχκελν ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ε δίςα ηνπ γηα κάζεζε απνηεινχλ ηα εηδνπνηά 

γλσξίζκαηα ηεο απμεκέλεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο. Με βάζε απηφλ ηνλ 

νξηζκφ, ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ηνπ ελήιηθα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο.  

 Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε (παξαθνινχζεζε 

ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ελδνλνζνθνκεηαθά καζήκαηα, εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θ.ά.) είλαη απηά πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηε δηάζεζε ηνπ επαγγεικαηία λα παξακείλεη θαη λα αζθήζεη ηε 

Ννζειεπηηθή. Δίλαη αδχλαηνλ λα κάζνπκε φζα ζέινπκε θαη ρξεηαδφκαζηε σο 
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λνζειεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα κφλν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, νπφηε πξέπεη λα είκαζηε 

αθνζησκέλνη ζηε κάζεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο καο ζηαδηνδξνκίαο 

(Θενθαλίδεο θαη ζπλ 2006).  

 Ο Ακεξηθαληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ (ΑΝΑ 1984) πξνζδηνξίδεη ηε 

πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε σο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο εκπεηξηθήο 

βάζεο ησλ λνζειεπηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θιηληθήο πξάμεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο ζεσξηψλ, κε ηειηθφ ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο επηζεκαίλεη φηη ε 

πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε δε βαζίδεηαη ζε ηπραίεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά ζε πξνζρεδηαζκέλεο, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ θαη ζηφρν λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηφζν ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ φζν θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θάζε 

λνζειεπηή (Shermont & Krepcio 2006). 

 Ζ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζηηο πγεηνλνκηθέο επηζηήκεο θαη εηδηθφηεξα ζηε 

λνζειεπηηθή απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε 

πςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Μέζα ζην πιαίζην ησλ ζπλερψλ 

ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ ν ζχγρξνλνο λνζειεπηήο είλαη αληηκέησπνο 

κε λέεο πξνθιήζεηο θαη ιχζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζε αληηκεηψπηζε κε επηθαηξνπνίεζε, 

πηζηνπνίεζε θαη αμηνιφγεζε. Χο απνηέιεζκα δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπ ηη γλσξίδεη, ηη καζαίλεη θαη ηη εθαξκφδεη ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή. Απηά 

ηα «θελά» θαίλεηαη πσο έξρεηαη λα θαιχςεη ε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε 

(Παλαγησηνπνχινπ θαη ζπλ 2012).  

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο γηα ηνπο λνζειεπηέο έρεη ηνληζηεί 

δηεζλψο κέζα απφ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Ο Βξεηαληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ 

(NMC) δίλεη ηελ εμήο νδεγία θάζε λνζειεπηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

αζθεί ην επάγγεικα ηνπ θαη επνκέλσο πξέπεη λα πξνβαίλεη ζπλερψο ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο ψζηε λα δηαηεξεί θαη λα βειηηψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο (UKCC 1984).  

 Ο Ακεξηθαληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ (ΑΝΑ) πηνζεηεί παξφκνηεο απφςεηο θαη 

είλαη ζεκαληηθφ φηη θαη νη δχν ζχλδεζκνη έρνπλ ζρεδηάζεη πξνγξάκκαηα δηά βίνπ 

εθπαίδεπζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο λνζειεπηέο θαη ζηα πξνγξάκκαηα δίλεηαη 

πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ ππνρξεσηηθή παξά ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε θχθινπο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, επνκέλσο εμαζθνχλ πηέζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο λνζειεπηέο κηα πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ 

επθαηξηψλ.  

Ζ αλάπηπμε πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνπιεπηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εξγαζία, ε νπνία εκπιέθεη ηελ πξναγσγή ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ βνεζψληαο ηνπο λα δψζνπλ φηη θαιχηεξν κπνξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Πεξηιακβάλεη ζπκβνπιεπηηθή ζρεηηθά κε ηηο πηζαλφηεηεο πξναγσγήο 
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θαη βνήζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο (Sullivan et al  2005).  

 

2.2.2. θνπνί ηεο πλερηδόκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο  

 

Με βάζε ηελ πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ είλαη λα πξνάγεη ηελ θιηληθή, ηε δηνηθεηηθή, ηε δηδαθηηθή θαη ηελ 

εξεπλεηηθή γλψζε θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Με 

επίθεληξν πάληα ηνλ αζζελή, κε ζεβαζκφ ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη αμηνπξέπεηα θαηά 

ηελ εθαξκνγή πξάμεσλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζηνρεχεη : 

 ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε, δεκηνπξγείηαη δηάζεζε απηνθξηηηθήο 

θαη απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζην πξνζφληα ησλ λνζειεπηψλ, 

θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ζηαδηνδξνκίαο. 

 Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη νη επηζπκίεο γηα επηπιένλ ζπκκεηνρή ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 ηελ αλάπηπμε ηεο Ννζειεπηηθήο σο επηζηήκε. 

 Σελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ γεληθψλ αιιά θαη ησλ εηδηθψλ πξνζδηνξηζκέλσλ 

γλψζεσλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παιαηψλ ζεσξηψλ κε λέεο 

ηεθκεξησκέλεο γλψζεηο θαη ηερληθέο.  

 ηελ αλαζεψξεζε θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παιαηφηεξσλ γλψζεσλ, λα ζηνρεχεη 

ζηελ αλάδεημε λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ πξνο αληηθαηάζηαζε εθείλσλ πνπ 

δελ ζπγρξνλίδνληαη κε ηα ηειεπηαία επηζηεκνληθά λνζειεπηηθά θαη ηερλνινγηθά 

δεδνκέλα. ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηελ εθαξκνγή λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ, λα 

αλαπηχζζνληαη θαη λα αλαδεηθλχνληαη νη ηξφπνη θαη νη ηερληθέο λνζειεπηηθψλ 

πξάμεσλ.  

 ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ λνζειεπηή κε πξνζαξκνγή 

ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο κε ζεβαζκφ πξνο ην 

επάγγεικα ηνπο σο ιεηηνπξγνί πγείαο. 

 ηελ πξναγσγή ηεο ζεσξίαο, ηεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. χκθσλα κε ηα 

ηειεπηαία επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ψζηε απηνί λα είλαη ηθαλνί λα παξέρνπλ ηε 

βέιηηζηε δπλαηή θξνληίδα γηα ηε δεκφζηα πγεία.  

 ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ λνζειεπηψλ φηη απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ηεο πγείαο θαη φηη ζα πξέπεη λα θαηαλννχλ 

ηνλ ηξφπν πνπ απηφ επηδξά ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ παξνρή 

θξνληίδαο.  

 ηε ζπκκεηνρή ελζπλείδεησλ αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα δξνπλ κε άηνκα, νκάδεο 

αιιά θαη νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, λα 

επηιέγνληαη νη λνζειεπηέο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα κε 
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θξηηήξηα ηελ επζπλεηδεζία, ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. 

 ηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο ζηε δεκφζηα πγεία 

εληφο θαη εθηφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σελ αλάδεημε ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο σο 

επηζηεκνληθφ επάγγεικα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο ηνκείο ηεο πγείαο. 

 ηελ αλαγλψξηζε, ζηελ εθηίκεζε θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο 

αηφκσλ, νηθνγελεηψλ θαη νκάδσλ ζχκθσλα κε ηα λνζειεπηηθά πξφηππα θαη ηελ 

ηζρχνπζα πνιηηηθή δειαδή ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα δηνξγαλψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο άκεζεο θαη ηηο έκκεζεο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα 

λνζειεπηηθά πξφηππα θάζε θιηληθήο θαη ηκήκαηνο θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα 

πνιηηηθή ηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο επαγγεικαηηζκνχ θαζψο θαη θαιήο 

ζπλεξγαζίαο κε άιια επαγγέικαηα θαη ηνκείο ηεο πγείαο.  

 ηελ αλάδεημε εγεηηθψλ θπζηνγλσκηψλ ηφζν σο εθπαηδεπηψλ ηθαλψλ λα 

θαζνδεγήζνπλ λένπο λνζειεπηέο, φζν θαη ζσζηψλ θαη ππεχζπλσλ λνζειεπηψλ 

πνπ ζα ζέβνληαη ηνλ άλζξσπν, ηε δσή θαη ην ιεηηνχξγεκα πνπ επαγγέιινληαη, 

λνζειεπηέο κε γλψζεηο θαη εγεηηθφ ραξαθηήξα ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαδίδνπλ 

ηε γλψζε κε απηνπεπνίζεζε αιιά θαη λα δηνηθνχλ έλα ηκήκα κε αμηψζεηο γηα ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 ηελ επίηεπμε άκεζσλ απνηειεζκάησλ, ζηελ θιηληθή λνζειεπηηθή θξνληίδα 

αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αμηνινγνχλ ηελ ηερλνγλσζία 

πνπ απέθηεζαλ νη εθπαηδεπφκελνη κε πξνθνξηθέο, γξαπηέο θαη πξαθηηθέο 

εμεηάζεηο. 

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

λνζειεπηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επαλαμηνιφγεζε 

ηνπο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα ηειεπηαία επηζηεκνληθά δεδνκέλα (evidence-based 

knowledge), πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε ρξήζε, ζηε δηδαρή θαη ζηε 

δηάδνζε ησλ ηειεπηαίσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ επάλσ ζηε λνζειεπηηθή 

επηζηήκε αιιά θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα επεθηείλεηαη ζε δεδνκέλα άιισλ 

επηζηεκψλ φπσο ε Ηαηξηθή, ε Πιεξνθνξηθή. Σέινο, ζηε κχεζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ λνζειεπηψλ θαη ζε άιιεο κνξθέο θαη δπλαηφηεηεο κάζεζεο 

φπσο ζεκηλάξηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δηαδίθηπν. ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

λνζειεπηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο (Swihart & Johnstone 2010).  
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2.2.3. Δλδνϋπεξεζηαθή εθπαίδεπζε –πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο 

 

Ζ ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε (in Service Education) νξίδεηαη σο ε εθπαίδεπζε πνπ 

παξαδίδεηαη ζε έλα δνκεκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε νπνία ελδπλακψλεη ην άηνκν 

ψζηε λα θαηαζηεί πην επαξθέο επαγγεικαηηθά (Πνιχδνο & Τθαληφπνπινο 2000). Ο 

επαγγεικαηίαο πγείαο κπνξεί λα δηαηεξήζεη θαη λα δηεπξχλεη ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

ηερληθφ πεξηερφκελν αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ. Ζ ζπλερήο ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε βνεζά ηνπο λνζειεπηέο λα 

απνθηήζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ηεο Ννζειεπηηθήο , The Health Alliance of Mid America (LLC 

2009).  

 Ζ θαηεπζπλφκελε εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ππνρξεσηηθή θαηά ηελ νπνία 

εληάζζεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ ππαιιήισλ ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κνξθή δηαιέμεσλ, θξνληηζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη εθηφο εξγαζίαο 

πνπ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληίζηνηρν επάγγεικα. 

 Ζ δηά βίνπ κάζεζε δελ είλαη πνιπηέιεηα αιιά αλάγθε αθνχ απνηειεί εγγχεζε γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή εμέιημε ησλ λνζειεπηψλ. Δίλαη κηα δηαξθψο 

απμαλφκελε δχλακε θαη ην κφλν εθφδην πνπ δελ θηλδπλεχεη ην άηνκν λα ράζεη πνηέ 

(Υξηζηνδνχινπ θαη ζπλ  2013).  

 Γηα απνηειεζκαηηθή ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ ζεκαληηθφο 

είλαη ν ξφινο θαη ε δεκηνπξγία ησλ Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο, πξαθηηθή δηεπθφιπλζε θαη 

εζηθή ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηε λνζειεπηηθή δηνίθεζε, ε ηεξάξρεζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε θαζηέξσζε θιηληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο.  

      ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο πλερηδφκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνληαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θίλεηξα γηα πην επνηθνδνκεηηθή 

ζπκκεηνρή, φπσο επράξηζην πεξηβάιινλ, θαηάιιειε αηκφζθαηξα, νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο (ακνηβή), θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη 

κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ, ε πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Ζ αληίιεςε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φηη νη ζηφρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ρξήζηκνη θαη απαληνχλ ζηελ επίιπζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, ε ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη 

δηαδξαζηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο (Weng et al  2010). 

 Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα 

παξαθηλνχλ ηνπο ελήιηθνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία σο 
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θπζηθφ ηκήκα ηεο δσήο. Οη άλζξσπνη έξρνληαη ζηελ θνηλσλία ρσξίο γλψζεηο θαη είλαη 

ζε ζέζε λα καζαίλνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε εμάζθεζε 

(training) είλαη δχν ζηνηρεία ηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά απφ 

ην ζηάδην ηεο κχεζεο ελφο ππαιιήινπ.  

Οη ελήιηθεο πξέπεη λα ζέινπλ γηα λα κάζνπλ λα αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα εηδηθέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, λα πηζηεχνπλ φηη απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εξγαζία. Γηα απηφ νη ελήιηθεο ζέινπλ πξψηα λα ιχζνπλ ηα θαζεκεξηλά ηνπο 

πξνβιήκαηα θαη κεηά λα εμεηάζνπλ πσο εθαξκφδεηαη ε ζεσξία.  

 Αξρηθά, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ έδηλε έκθαζε ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εμάζθεζε εληφο ηεο ππεξεζίαο. Σν επίπεδν γλψζεσλ θαη νη 

ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ησλ 

κνλάδσλ. ζν πην εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλφ είλαη ην πξνζσπηθφ, ηφζν ιηγφηεξν 

πξνζσπηθφ απαηηείηαη κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Marquis et al 2011).  

 Ο Cross πηζηεχεη φηη ε δηά βίνπ κάζεζε ζεκαίλεη απηνθαηεπζπλφκελε αλάπηπμε. 

εκαίλεη απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη δπλάκεσλ, πνπ είλαη ν κφλνο πξαγκαηηθφο 

πινχηνο ηνλ νπνίν πνηέ δελ κπνξεί θάπνηνο λα ράζεη. εκαίλεη επέλδπζε ζηνλ εαπηφ 

ζνπ. Γηά βίνπ κάζεζε ζεκαίλεη ηε ραξά ηνπ λα αλαθαιχπηεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θάηη ιεηηνπξγεί, ηελ απφιαπζε ηνπ λα γλσξίδεηο θάπνηα λέα νκνξθηά ηνπ θφζκνπ, ηελ 

επραξίζηεζε ηνπ λα δεκηνπξγείο θάηη, κφλνο ή καδί κε άιινπο (Wingard 2005).  

 Ζ θαιή ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ζηελ εξγαζία νδεγεί ζηελ πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη πιεξφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο. Ζ κάζεζε ησλ ελειίθσλ 

δηεπθνιχλεηαη φηαλ δίλεηαη ε επθαηξία λα δηαηππψλνληαη ειεχζεξα εξσηήζεηο θαη 

δηαθσλίεο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρνχλ νη ψξηκεο ζρέζεηο. Οη ελήιηθεο 

αλαδεηνχλ ηελ θαζνδήγεζε αιιά επηζπκνχλ λα γλσξίδνπλ θαη ηελ πξφνδν ηνπο.  

    Καηά ηελ ζεσξία ηνπ (Knowles 1998) ε πξνζέγγηζε ησλ ελειίθσλ καζεηεπφκελσλ 

ζηε δνκή κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηέζζεξηο απιέο αξρέο : 

 Οη ελήιηθεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ (απηνπξνζδηνξηζκφο θαη θηλεηνπνίεζε). 

 Ζ εκπεηξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθαικάησλ ) απνηειεί ηε βάζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο (εκπεηξία). 

 Οη ελήιηθνη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα εθείλα ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο ή ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή (εηνηκφηεηα 

γηα κάζεζε). 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ είλαη πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλε ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ παξά ζην ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν (πξνζαλαηνιηζκφο γηα κάζεζε).  

   Ζ αμηνιφγεζε κέζσ πξνθνξηθήο ή γξαπηήο εμέηαζεο κπνξεί λα είλαη απνηξεπηηθή γηα 

ηνλ ελήιηθα καζεηή αθνχ δπλεηηθά κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή απνηπρίαο θαη 
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ηαπείλσζεο. Έλα αλεπίζεκν πεξηβάιινλ δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε ησλ ελειίθσλ, ην 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθφ, επράξηζην, άλεην, θαηάιιειε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ε θαιή αηκφζθαηξα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ λα εληζρχεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο (Υξηζηνδνχινπ θαη ζπλ 2013).  

Σν βέβαην είλαη πσο ε επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε πνπ θαηαθηάηαη κέζα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη ν θχξηνο θαηεπζπληήξηνο άμνλαο γηα 

ηελ παξνρή αζθαινχο θαη πςεινχ επηπέδνπ λνζειεπηηθή πξαθηηθήο κε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ 2011). 

 

2.3. Γηαδηθαζία Μάζεζεο κέζσ ηεο Κξηηηθήο θέςεο  

 

 Ζ κάζεζε δελ είλαη ε απιή απνξξφθεζε πιεξνθνξηψλ, γεγνλφησλ θαη ζεσξηψλ 

αιιά ε αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ψζηε λα αληηκεησπίδνπκε ηελ ππεξαθζνλία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ καο θαηαθιχδνπλ, είλαη ε ηθαλφηεηα λα δηεπξχλνπκε θαη λα 

εκπινπηίζνπκε ηηο γλψζεηο καο κέζσ ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο θαηά ηνλ (Θενθαλίδε θαη 

ζπλ 2006). 

 Έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ε κάζεζε δελ είλαη κφλν ε ζπλάξηεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ επθαηξηψλ γηα εθπαίδεπζε θαη πσο ε απφθηεζε γλψζεο 

είλαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ην απνηέιεζκα ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη πην πνιχ ε 

αλεκπφδηζηε ζπκκεηνρή ζε κηα ζθφπηκε θαη νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα απφθηεζε γλψζεο είλαη ε θαζεκεξηλή δσή κε ππαξθηά 

πξνβιήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ  2007). 

 Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο ελίζρπζεο σο κέξνπο 

ηεο παξαθίλεζεο γηα κάζεζε. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο άκεζεο εκπεηξίαο θαη παξαηήξεζεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο 

κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ή φρη αλάινγα κε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή αληαπφδνζε. Ο 

παξαηεξεηήο καζαίλεη φηη νη επηηπρεκέλεο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαη ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ηηκσξείηαη ή δελ επηβξαβεχεηαη πξέπεη λα εγθαηαιείπεηαη.  

Ζ πξνζδνθία ηεο ελίζρπζεο επεξεάδεη απηά πνπ ην άηνκν παξαηεξεί ή δελ 

παξαηεξεί θαη φηη ε ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη κέζσ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξηλ 

εθδεισζεί (Bandura 1977). Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο:  

 Πξψηνλ, νη άλζξσπνη καζαίλνπλ φηαλ έξρνληαη άκεζα αληηκέησπνη κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπο. 

 Γεχηεξνλ, ε γλψζε ζπρλά απνθηάηαη κέζσ έκκεζσλ εκπεηξηψλ, φπσο ε 

παξαηήξεζε ησλ πξάμεσλ ελφο ηξίηνπ αηφκνπ. 
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 Σξίηνλ, νη άλζξσπνη καζαίλνπλ απφ ηηο θξίζεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο 

άιινπο, ηδίσο φηαλ ε έκκεζε εκπεηξία είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 Σέηαξηνλ, νη άλζξσπνη αμηνινγνχλ ηελ νξζφηεηα ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ηνπ επαγσγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ (Marquis et al 2011). 

   Θεσξεηηθό κνληέιν πξόιεςεο ηεο ππνηξνπήο. Έλα κνληέιν πνπ δίλεη έκθαζε 

ζηελ εθκάζεζε κηαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ απηνέιεγρνπ θαη άιισλ, νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξφζθαηα απνθηεζείζαο 

ζπκπεξηθνξάο. Χο απνηέιεζκα, απμάλεηαη ε απηνεπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπφκελνπ επεηδή 

απηφο αλακέλεη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη εκπηζηεχεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (Sullivan et al 2013).  

 Ζ πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεί ηνπο 

λνζειεπηέο πεξηζζφηεξν ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εκέξεο εθπαίδεπζεο θαη ζεκηλάξηα, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζπκκεηνρή θαη παξαθίλεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ αλάπηπμε 

θαη ζηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο ηνπ θαη θαηαλφεζεο πνηθίισλ κέζσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνεθπαίδεπζε (Stanford 1989) ,  ζε αληίζεζε κε ηελ (Hughes 

1990) ε νπνία εζηηάζηεθε ζε πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα ζπλέδξηα , Δζληθφ Κέληξν Πνιηηηζηηθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ 

Δθαξκνγψλ (Δ.ΚΔ.Π.ΔΔ  2007).  

Ο (Barber 1977) δηαρψξηζε ηε ΔΔ ζε δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: α)Αλεπίζεκε 

εθπαίδεπζε, φηαλ ε πξνζπάζεηα γηα κάζεζε είλαη απηνθαηεπζπλφκελε θαη 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλάγλσζε, κειέηε, πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, 

ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη επηηξνπέο θαη  

β) Δπίζεκε εθπαίδεπζε, φηαλ ε πξνζπάζεηα γηα κάζεζε θαηεπζχλεηαη απφ άιινπο 

θνξείο θαη πεξηιακβάλεη νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, ηα ζπλέδξηα θαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε (Μετδάλε 

1994).  

Ο ηνκέαο πνπ αθνξά ηε «Υξφληα ζπλήζεηα» ηνπ λα καζαίλεη θαλείο, δειαδή ε 

κάζεζε γηα ηελ κάζεζε. ε απηφ ην είδνο αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή κάζεζε, φηαλ 

δειαδή ζθεθηφκαζηε γηαηί θάλνπκε θάηη, φηαλ ην θάλνπκε (Θενθαλίδεο θαη ζπλ 2006). 

Σα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηε Ννζειεπηηθή έρνπλ δερηεί θξηηηθή γηα ην 

φηη ζηεξίδνληαη ζε δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε 

θνηηεηέο, παζεηηθνχο δέθηεο θαη γηα ην φηη είλαη ππεξθνξησκέλνη κε ζεσξεηηθφ 

πεξηερφκελν, ην νπνίν νη θνηηεηέο αδπλαηνχλ λα αθνκνηψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηε 

πξάμε (ηαζνπνχινπ 2007).  

 Ζ κάζεζε είλαη φιεο εθείλεο νη κφληκεο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη ζηα πξφηππα 

δξάζεο θαη ζθέςεο θαζψο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη απνηειεί κηα δπλακηθή θαη φρη 

παζεηηθή απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Έρεη πξνζσπηθφ, αηνκηθφ ραξαθηήξα. 

Κάζε άηνκν καζαίλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο (Rogers 1999).  

Οη αιιαγέο κέζσ ηεο κάζεζεο ζπληεινχληαη κέζα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα : 
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 ησλ γλψζεσλ (ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ) 

 ηεο θαηαλφεζεο (δηεξγαζία νξγάλσζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ γλψζεσλ) 

 ησλ δεμηνηήησλ (ηθαλφηεηα λα θάλνπκε πξάγκαηα, δεμηφηεηεο ζθέςεο θαη 

κάζεζεο, αληηκεηψπηζεο θαη ιχζεηο πξνβιεκάησλ) 

 ησλ ζηάζεσλ 

 ηεο ζπκπεξηθνξάο (εθαξκνγή ηεο λέαο κάζεζεο, απφθηεζε «ζνθίαο») 

(Δπθαξπίδεο θαη ζπλ 2008). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, ν Rogers ηηο θαηαηάζζεη ζε:   

       -πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο θαηά ηελ νπνία καζαίλνπκε ελψ δερφκαζηε 

εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία πξνθαινχλ αληίδξαζε. Τπάξρεη ζαθήο 

δηάθξηζε κεηαμχ ζσζηνχ θαη ιαλζαζκέλνπ θαη ε γλψζε είλαη ίδηα γηα φινπο, φπνπ ν 

εθπαηδεπηήο είλαη απηφο πνπ θαηεπζχλεη ηε δηαδηθαζία επηιέγνληαο ηα εξεζίζκαηα 

(Δζληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ Διιάδνο 2008). 

-Γλσζηηθέο ζεσξίεο, φπνπ ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ειέγρεηαη απφ ηε 

δηάξζξσζε ηεο γλψζεο ε νπνία είλαη πάλσ απφ ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν, 

ζηελ νπνία νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ. 

-Αλζξσπηζηηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηε καζεζηαθή θαηάζηαζε 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή θχζε ηεο κάζεζεο. Σνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 

απηνλνκία, ηθαλφηεηα, αλάπηπμε, εμέιημε, ηελ ελεξγφ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο ζέηνπλ ηα άηνκα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. Ζ 

κάζεζε πξνέξρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αμηνπνίεζε φιεο ηεο πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο. 

 Ηδηαίηεξε αμία έρεη ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο (transformative 

learning) αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζην Columbia 

University, Mezirow, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε δελ απνηειεί απιή 

ζπζζψξεπζε λέσλ γλψζεσλ, πνπ πξνζηίζεληαη ζε παιαηφηεξεο, αιιά είλαη κηα 

δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηεο βαζηθέο αμίεο θαη παξαδνρέο, κε βάζε ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνχκε αιιάδνπλ . 

 Καζνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ησλ αληηιήςεσλ πνπ καο έρεη επηβιεζεί αζπλείδεηα 

απφ ην πνιηηηζκηθφ καο πιαίζην. Σν θεληξηθφ δεηνχκελν ζηελ ελήιηθε κάζεζε είλαη λα 

βνεζά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα επαλεμεηάδνπλ ηα ζεκέιηα ησλ εζθαικέλσλ 

αληηιήςεσλ ηνπο θαη λα ακθηζβεηνχλ ηελ εγθπξφηεηα εθείλσλ πνπ έρνπλ απνβεί 

δπζιεηηνπξγηθέο. Ο ηξφπνο, ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ν 

«ζηνραζκόο », ε δηεξγαζία επαλεμέηαζεο φρη κφλν ζην πσο απιά λα πξάηηνπκε αιιά 

ην γηαηί πξάηηνπκε, ηνπο βαζχηεξνπο ιφγνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο καο 

δειαδή ηνλ « θξηηηθό ζηνραζκό». 

     Αλαγλσξίδεη ηελ ζεηηθή πξνζσπηθή αιιαγή, δίλεηαη κηα λέα νπηηθή ζηηο εθάζηνηε 

δπζιεηηνπξγίεο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν κηαο 

θνηλφηεηαο σο «tabula rasa» αιιά θαζηζηά ηε κάζεζε (εθπαίδεπζε) σο κηα επράξηζηε 
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δηαδηθαζία. Εεηνχκελν είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ κε δηάθνξεο ηερληθέο 

(εξσηήζεηο, απαληήζεηο, ζπδήηεζε, θαηαηγηζκφο ηδεψλ brainstorming), πξαθηηθή 

άζθεζε, πξνζνκνηψζεηο, παίμηκν ξφισλ, νκάδεο εξγαζίαο θ.ά.) , (Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 2010).  

 πλνςίδνληαο, νη λνζειεπηηθέο ζεσξίεο είλαη αλαγθαίεο γηαηί: 

α) νξγαλψλνπλ θαη ζπκππθλψλνπλ ηε ζπζζσξεπκέλε λνζειεπηηθή γλψζε, έηζη ψζηε 

λα θαηαδεηθλχνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ην κνλαδηθφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ ξφιν 

ηεο Ννζειεπηηθήο γηα ηελ θνηλσλία θαη 

β) επεμεγνχλ θαη νξίδνπλ ηα λνζειεπηηθά πξνβιήκαηα θαη παξέρνπλ ιχζεηο ζε απηά, 

δειαδή νξίδνπλ ην είδνο ηεο θξνληίδαο πνπ θάζε θνξά έρνπλ αλάγθε ηα άηνκα, 

επεμεγνχλ γηαηί ην θάζε άηνκν έρεη αλάγθε απηνχ ηνπ είδνπο ηε θξνληίδα θαη 

θάλνπλ εθηθηή ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη νιηζηηθή παξνρή θξνληίδαο ζην θάζε 

άηνκν (Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηία 2005).  

ε Κέληξν Τγείαο ζηε Πεινπφλλεζν δηαπηζηψζεθε πσο ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πξναγσγήο πγείαο απαηηεί έλα πνιχπιεπξν θαη νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ πνπ 

πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο θνηλφηεηαο, επηζήκαλζε ησλ αλαγθψλ, θαζνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ, απνηίκεζε ησλ πφξσλ, πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ζρεδηαζκφ ηεο 

αμηνιφγεζεο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα βξήθαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ηηο ελεξγεηηθέο, 

βησκαηηθέο ηερληθέο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή εθαξκνγή. Αλαδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε έλαξμεο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο πάλσ ζε επαίζζεηεο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επίθεληξν 

ηνλ άλζξσπν σο βην-ςπρν-θνηλσληθή νιόηεηα (Σζάπαινο θαη ζπλ  2011).  

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαινχληαη ζπλερψο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ επηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα 

αλαιχνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο, λα αλαδεηνχλ δεκηνπξγηθέο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο θαη κεζφδνπο πξνζέγγηζεο πξνβιεκάησλ θαη λα πινπνηνχλ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο απνθάζεηο (Εαραξφπνπινο θαη ζπλ  2007). 

 Σν απνηέιεζκα είλαη λα αλαδχνληαη ηθαλνί εγέηεο θαη λα ηζρπξνπνηείηαη ν 

νξγαληζκφο. Καινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ γλψζεηο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαηαζηάζεηο 

απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Ζ θξηηηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ηεθκεξησκέλσλ γλψζεσλ, απαηηεί ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ αηφκσλ.  

Οη λνζειεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε γηα πνιινχο ιφγνπο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε επηδίσμε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ. 

Καηά ησλ (Swansburg et al 1999) ε θξηηηθή ζθέςε είλαη ε θαιχηεξε εγγχεζε φηη νη 
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λνζειεπηέο ζα έρνπλ πεηπρεκέλα απνηειέζκαηα ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

2.4. Κξηηηθή ζθέςε 

 

 Ζ θξηηηθή ζθέςε είλαη απαξαίηεηε γηα λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα 

αλαιχεη, λα θξηηηθάξεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηδέεο. Ζ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα 

πξαγκαηνπνηεί ζπκπεξαζκαηηθνχο θαη επαγσγηθνχο ζπιινγηζκνχο θαζψο θαη ε 

ηθαλφηεηα λα θαηαιήγεη ζε πεηπρεκέλα ζπκπεξάζκαηα βαζηζκέλα ζε ζηνηρεία θαη 

θξίζεηο είλαη απνηειέζκαηα θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Ο όξνο θξηηηθή έρεη ειιεληθή ξίδα θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο «εμεηάδσ», 

«αμηνινγώ», «απνθαζίδσ». Ζ θξηηηθή ζθέςε είλαη κηα πνιπδηάζηαηε γλσζηηθή 

δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη επηδέμηα εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ γηα ηελ 

ζχλζεηε θξίζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πνπ απαηηείηαη ζε πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο. Δίλαη 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε, πνπ πεξηιακβάλεη εζηθή δηαιεθηηθή θαη αλάπηπμε αμηψλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο. Δίλαη απηνγλσζία θαη ζπλεηδεηή επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ, είλαη ζηάζε θξηηηθήο 

αλαδήηεζεο πνπ πξνάγεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ (Ησαλλίδνπ θαη ζπλ  2009).  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θξηηηθή ζθέςε είλαη κηα αλψηεξνπ επηπέδνπ γλσζηηθή 

δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Οη δεμηφηεηεο ζηελ θξηηηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο.  

Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο απαηηεί κηα δηαρξνληθή 

δέζκεπζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα (creativity) απνηειεί 

νπζηαζηηθφ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη απηή 

πνπ θξαηά «δσληαλό» έλαλ νξγαληζκφ. 

 Δάλ ηα άηνκα ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο, πεξηνξίδεηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, δελ δηαζέηνπλ επειημία θαη είλαη θαηαδηθαζκέλα λα παξακείλνπλ 

ζηε «ιήζε». ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (brainstorming) ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζπλαληψληαη θαη ζπλεηζθέξνπλ πνιιέο θαη πνηθίιεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηε θχζε, ην 

ζθνπφ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή ηε ιχζε γηα θάπνην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο δελ αζθνχλ θξηηηθή ζηηο ηδέεο ησλ άιισλ, αληίζεηα ελζαξξχλνληαη λα 

βειηηψζνπλ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ (Καθαβνχιεο 1997).  

 Ζ επηθνηλσλία (communication) είλαη κηα πεξίπινθε, δηαξθήο θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία, ζηελ νπνία (απνζηνιέαο θαη ιήπηεο ) αιιειεπηδξνχλ, αληαιιάζζνληαο 

κελχκαηα κεηαμχ ηνπο. Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο. Ο ζηφρνο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη, 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ απνζηνιέα, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ιήπηε.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, λα κεηαδίδνπλ 
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φζν ην δπλαηφλ πην ζαθή κελχκαηα, λα αθνχλ πξνζεθηηθά, λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

αληηδξάζεηο ηεο άιιεο πιεπξάο θαη λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε.  Οη ζηάζεηο, νη 

πεπνηζήζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θνπιηνχξα θάζε αηφκνπ, 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο. Με ιεθηηθά κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηηο 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

θνπιηνχξα (Sullivan 2013).  

Έρνπλ γίλεη κηα ζεηξά απφ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε λνζειεπηηθή 

εθπαίδεπζε. Με ηε ρξήζε ηνπ Κξηηεξίνπ ηεο Δπαγγεικαηηθήο ηάζεο ζηε Φξνληίδα 

Τγείαο πξνθεηκέλνπ  λα κεηξήζνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηηο γεληθέο ηθαλφηεηεο γηα 

θξηηηθή ζθέςε , ηελ Δθηίκεζε ηεο Κξηηηθήο θέςεο (ΔΚ) ησλ Watson & Glaser νη 

(Brooks & Shepherd 1993) ζρεκάηηζαλ έλα δείγκα απφ 200 πηπρηνχρνπο λνζειεπηέο 

θαηφρνπο δηαθφξσλ πηπρίσλ θαη θαηέιεμαλ ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο: 

1. Οη πηπρηνχρνη ηεο αλψηαηεο λνζειεπηηθήο βαζκίδαο θαη ησλ γεληθψλ 

πξνγξακκάησλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά αλψηεξεο ηθαλφηεηεο ζηελ θξηηηθή 

ζθέςε απφ φηη νη θάηνρνη δηπιψκαηνο δηεηνχο θαη ηξηεηνχο θνίηεζεο. 

2. Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ήηαλ ζρεδφλ ην ίδην ηζρπξή αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο γεληθψλ 

πηπρίσλ θαη δηπιψκαηνο δηεηνχο θνίηεζεο φζν θαη γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο 

αλψηαηεο λνζειεπηηθήο βαζκίδαο. 

3. Οη δηπισκαηνχρνη ηξηεηνχο θνίηεζεο παξνπζίαζαλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

4. Οη πηπρηνχρνη ηεο αλψηαηεο λνζειεπηηθήο βαζκίδαο πέηπραλ πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζηνλ επαγγεικαηηζκφ απφ φηη νη πηπρηνχρνη ησλ ηεηξαεηψλ γεληθψλ 

πξνγξακκάησλ, ελψ έδεημαλ ζρεδφλ ηα ίδηα επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ θξηηηθήο 

ζθέςεο (Καιαθάηε θαη ζπλ 2007).  

    Οη (Saarmann et al 1992) ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο , ηελ θιίκαθα (Δθηίκεζεο ηεο 

Κξηηηθήο θέςεο) ησλ Watson & Glaser ζε έλα δείγκα ηξηάληα δχν αηφκσλ ζε θάζε κία 

απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο: πξνζσπηθφ λνζειεπηηθήο ζρνιήο, λνζειεπηέο κε 

κεηαπηπρηαθφ πηπρίν, δηπισκαηνχρνη λνζειεπηέο θαη δεπηεξνεηείο ζπνπδαζηέο 

λνζειεπηηθήο ζην παλεπηζηήκην Southern California.  

     Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ φηη ησλ δεπηεξνεηψλ 

ζπνπδαζηψλ λνζειεπηηθήο. Οη αμίεο θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο ησλ λνζειεπηψλ ήηαλ 

εληππσζηαθά παξφκνηεο, παξφιν πνπ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ έδηλε πνιχ κεγαιχηεξε 

αμία ζηα επηηεχγκαηα, ελψ νη δεπηεξνεηείο ζπνπδαζηέο έδηλαλ πνιχ κεγαιχηεξε αμία 

ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζηφρσλ. ινη νη εμεηαζζέληεο έδσζαλ πςειή αμία ζηελ 

ππνζηήξημε, αιιά κφλν νη δεπηεξνεηείο ζπνπδαζηέο έδηλαλ κεγάιε αμία ζηελ 

θαινζχλε.  

     Ο (Hickman 1993) αλέιπζε δεθανθηψ κειέηεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηε 
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λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη κηα δπλαηή 

εξεπλεηηθή βάζε πνπ λα ζηεξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Δλ ηνχηνηο, νη λνζειεπηηθέο ζρνιέο κάρνληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο Έλσζεο ησλ Ννζειεπηηθψλ πκβνπιίσλ γηα 

ηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ πξνγξάκκαηα γηα ηηο 

εθβάζεηο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 Οη δηεπζπληέο λνζειεπηέο θαη νη κάλαηδεξ ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηνχλ νη ίδηνη γηα 

λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο 

εκπεηξίαο ζην επίπεδν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Θα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο 

ηα πηζαλά ζθάικαηα θαηά ηελ εξκελεία θαη ζα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα νη ςεπδαηζζήζεηο 

θαη νη πιάλεο (Κφθθνο 2003).  

 

2.5. Μέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο θαη Έξεπλαο 

 

 Σν λνζειεπηηθφ επάγγεικα αλέπηπμε ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη 1960 κηα ζεηξά απφ 

ζεσξίεο θαη ζεσξεηηθά κνληέια, θαηεμνρήλ πξνεξρφκελα απφ ηηο ΖΠΑ πνπ κε ηε κηα ή 

ηελ άιιε κνξθή θαη κε δηαθνξεηηθή έκθαζε δηδάζθνληαη ζε θάζε λνζειεπηηθή ζρνιή 

ηνπ θφζκνπ. Έλα απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηεκνληθψλ επαγγεικάησλ 

είλαη ε χπαξμε « επηζηεκνληθήο γλώζεο ».  

Ζ κνλνπψιεζε ζπγθεθξηκέλεο θαη θαιά αξζξσκέλεο γλψζεο απφ έλα επηζηεκνληθφ 

επάγγεικα αθελφο θαζνξίδεη ηε ζθέςε θαη ηελ πξάμε ησλ κειψλ ηνπ θαη αθεηέξνπ 

παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ην ηη είλαη θαιφ, 

ζσζηφ θαη αξκφδνλ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηη φρη (Κφθθνο 2003).  

 Ζ επηζηεκνληθή γλψζε γηα νπνηνδήπνηε επάγγεικα απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν έλα 

είδνο «απόδεημεο» ηνπ ηη είλαη κνλαδηθφ θαη σθέιηκν γηα ηελ θνηλσλία. πλέπεηα απηνχ 

ε πνιηηεία πξνζδίδεη ζην επάγγεικα ηνλ φξν «επηζηεκνληθό» δειαδή ηνπ παξαρσξεί 

φια εθείλα ηα πξνλφκηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα, φπσο 

απηνλνκία, απηνέιεγρν, θνηλσληθφ θχξνο θαη κεγαιχηεξε αληακνηβή. Ζ θαηνρή απφ 

θάπνην άηνκν ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα γηα 

ηελ απνδνρή απηνχ ηνπ αηφκνπ ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγέικαηνο (Μαληδνχθαο θαη ζπλ 2008).  

    Γηα λα επηηεπρζεί ην ηδαληθφ επίπεδν πξαθηηθήο, ν ππεχζπλνο λνζειεπηήο πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη, λα θαιιηεξγήζεη θαη λα επηκείλεη ζε έλα πεξηβάιινλ πξαθηηθήο, φπνπ ε 

λνζειεπηηθή έξεπλα θαη ε πξαθηηθή βαζηζκέλε ζηηο ελδείμεηο έρνπλ εληαρζεί θαη ζηε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο λνζειεπηηθήο δηνίθεζεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ (Turkel et al 2005).  

    Ο βαζηθφο ππξήλαο ηεο Ννζειεπηηθήο ζε φιεο ηηο λνζειεπηηθέο ζεσξίεο είλαη ε 

παξνρή θξνληίδαο απφ ηνπο επηζηήκνλεο λνζειεπηέο ζε φζνπο ηελ έρνπλ αλάγθε, είηε 

γηα λα μεπεξάζνπλ θάπνηα αζζέλεηα, είηε γηα λα δηαηεξήζνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ 
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πγεία ηνπο. Οη θεληξηθέο ηδέεο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο είλαη νη ελφηεηεο : άηνκν, 

πεξηβάιινλ, πγεία, αζζέλεηα θαη νη κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεηο (Κνηδακπαζάθε 

2006).  

 Ζ επηζηεκνληθή γλψζε πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε, ζπκππθλσκέλε θαη θαζαξά 

δηαηππσκέλε ψζηε λα κεηαδίδεηαη απφ απηνχο πνπ ηελ θαηέρνπλ ζε απηνχο πνπ δελ ηελ 

θαηέρνπλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα θαιά νξγαλσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πνπ λα κπνξεί λα δηδάζθεηαη απφ απηνχο πνπ ηηο γλσξίδνπλ ζε απηνχο πνπ ζέινπλ γηα 

λα ηηο κάζνπλ, ψζηε νη δεχηεξνη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

γηα λα γίλνπλ κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο.  

Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε θαηά ηνλ 19ν αηψλα αξθεηά επαγγέικαηα λα 

ζπκππθλψζνπλ ηε γλψζε ηνπο ζε θαιά δηαηππσκέλεο ζεσξίεο, ψζηε λα θαζνδεγνχλ, λα 

ζθέθηνληαη, λα πξάηηνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ψζηε λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο επηζηήκεο ηνπο. (Μαληδνχθαο θαη ζπλ 2008). 

 Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη φηη ε γλψζε δελ 

κεηαθέξεηαη απαξαίηεηα απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη 

εθπαηδεπφκελνη δηδάζθνληαη ηε ζεσξία ηελ ηερληθή, αιιά πνηέ δελ καζαίλνπλ πψο λα 

ηε κεηαηξέπνπλ ζε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

πρλά ππάξρεη «ράζκα» αλάκεζα ζηε κάζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε. 

 Δάλ ε ζπκπεξηθνξά δελ κεηξεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί αλ ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επεξέαζε ηε λέα ζπκπεξηθνξά ζηελ πξάμε.  

 

2.5.1.Ννζειεπηηθή Γηεξγαζία 

 

Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ Βξεηαλίδσλ λνζειεπηξηψλ (Roper- Logan-Tierney 1996)  

πνπ κεηά απφ 30 ρξφληα θιηληθήο θαη αθαδεκατθήο εκπεηξίαο θαη βαζηδφκελεο ζηε 

ζεσξία ησλ 14 Γεληθψλ Αλζξσπίλσλ Αλαγθψλ ηεο Henderson θαη ζηελ Ηεξάξρεζε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Αλαγθψλ ηνπ Maslow δεκηνχξγεζαλ ηε λνζειεπηηθή ζεσξία πνπ ηε 

νλφκαζαλ: «Σα Βαζηθά ηνηρεία ηεο Ννζειεπηηθήο» , The Elements of Nursing, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα πήξε ηα νλφκαηα ηνπο. 

Ζ ζεσξία βαζίδεηαη ζηελ ζέζε φηη ν άλζξσπνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

δηεθπεξαηψλεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε δηαβίσζε ηνπ. 

Αλαγλσξίδνπλ 12 δξαζηεξηφηεηεο δηαβίσζεο (ΓΓ) πνπ θάζε άλζξσπνο πξέπεη επαξθψο 

λα ηθαλνπνηήζεη, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ (θχθινο δηαβίσζεο) κε βάζε 

ηελ λεπηαθή, παηδηθή, εθεβηθή, ελήιηθε ειηθία θαη ηελ Σξίηε ειηθία. 

θνπφο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο είλαη ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο παξάγνληεο 

(Βηνινγηθνχο, Φπρνινγηθνχο, Κνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνχο, Πεξηβαιινληηθνχο, Πνιηηηθφ-

νηθνλνκηθνχο ) πνπ επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαβίσζεο ηνπ κε εμαηνκηθεπκέλν 
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θαη νιηζηηθφ ηξφπν. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζεσξίαο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε είλαη αλαγθαία ε 

ρξήζε ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δηαθξηηά ζηάδηα : 

α) εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο  

β) ζρεδηαζκφο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο  

γ) εθαξκνγή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο  

δ) αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ε νπνία εθαξκφδεηαη 

παγθνζκίσο αιιά ζηελ Διιεληθή λνζειεπηηθή πξαθηηθή ζπλαληά εκπφδηα θαη 

παξακέλεη έλα ζεκαληηθφ «θελό» ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ζε φηη αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Υαηδνπνχινπ θαη ζπλ 2012).  Ζ λνζειεπηηθή 

δηεξγαζία νξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ παξέρνληαο 

εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα (Michalopoulos et al  2006).  

  O Ακεξηθαληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ ζπκπεξηέιαβε ζηε λνζειεπηηθή 

δηεξγαζία ηνλ λνζειεπηή θαη ηνλ αζζελή ζηνλ ακνηβαίν πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηφρν ηελ νιηζηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή δηαρείξηζε ηεο θξνληίδαο θάζε αζζελνχο. 

 Δίλαη κηα επηζηεκνληθή κέζνδνο θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην πξφβιεκα, 

ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα, δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε, νξγαλψλεηαη ην ζρέδην δξάζεο, 

ειέγρεηαη ε ππφζεζε, εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηέινο, νινθιεξψλεηαη ε 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ λνζειεπηηθή δηεξγαζία δελ 

είλαη γξακκηθή αιιά θπθιηθή δηαδηθαζία, φπνπ ην άηνκν αλαγλσξίδεηαη σο 

νινθιεξσκέλε βηνςπρνθνηλσληθή νληφηεηα θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θξνληίδαο (αξάθεο θαη ζπλ 2013). 

 ην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) ε ηεθκεξίσζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

γίλεηαη κε βάζε ηηο δνζείζεο ηαηξηθέο νδεγίεο θαη δελ αθνινπζείηαη ε λνζειεπηηθή 

δηεξγαζία, ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ειιηπήο ή θαη απνπζηάδεη 

εληειψο. ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία αθνινπζείηαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

θξνληίδαο, φπνπ γίλεηαη αλάζεζε θαζεθφλησλ ή εξγαζηψλ θαη φρη αζζελψλ κε 

απνηέιεζκα θαη ν ηξφπνο ηεθκεξίσζεο λα αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, κε 

ηεθκεξίσζε παξεκβάζεσλ ζπγθεληξσηηθά.  

 ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα λνζνθνκεία, πνπ 

νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ γηα άκεζε λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη ηεθκεξίσζε. 

ηελ έξεπλα ησλ (Υαηδνπνχινπ θαη ζπλ 2012) , ε νπνία δηεμήρζε ζε λνζειεπηέο πνπ 

ζην πξφγξακκα ηεο λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο δηδάρηεθαλ θαη εθπαηδεχηεθαλ ζην 

θεθάιαην ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο έδεημε φηη ε πξνεγεζείζα εθπαίδεπζε θαη ε 

εκπεηξία ησλ λνζειεπηψλ ήηαλ ειιηπήο. Οη λνζειεπηέο γλψξηδαλ ειάρηζηα ή κέηξηα ηνλ 

ηξφπν ηεθκεξίσζεο θαη δελ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ ζρεδφλ θαζφινπ ζηελ θιηληθή ηνπο 

πξάμε.  
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 ηελ Διιάδα ε δηδαζθαιία ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο έρεη 

αξρίζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζήκεξα έρεη ελζσκαησζεί ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ βαζηθήο θαη ζπλερηδφκελεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Αληίζηνηρα, ζε πξφζθαηε ειιεληθή κειέηε νη λνζειεπηέο δήισζαλ φηη πξέπεη πάληα λα 

ππάξρεη γξαπηή ηεθκεξίσζε ηεο θξνληίδαο κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ έξγνπ.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε απφδνζε ησλ λνζειεπηψλ ζηηο εξσηήζεηο 

γλψζεσλ ζπζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε ηελ ειηθία γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηφζν ρακειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ είραλ. Σν απνηέιεζκα απηφ εξκελεχεηαη γηαηί νη εξσηήζεηο ήηαλ 

επθνιφηεξα θαηαλνεηέο απφ ηηο λεφηεξεο ειηθίεο, ηηο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζνδν 

αμηνιφγεζεο θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ηα ηειεπηαία έηε απφ ηελ απνθνίηεζε.  

 Οη λνζειεπηέο πνπ αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλφηεξα ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη δηαδίθηπν έδσζαλ πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο ηφζν πξηλ φζν θαη 

κεηά απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί ε επηζήκαλζε ησλ λνζειεπηψλ φηη απαηηείηαη 

παξάιιεια δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο 

κέζσ ηππνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ ζηε λνζειεπηηθή ηεθκεξίσζε θαη φηη ε εθπαίδεπζε 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη ηεθκεξίσζε ηνπο 

(Λέθα-Σζηξψλε  2008). 

 ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ, ην 

πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην (VIPS) ην φλνκα πξνήιζε απφ ην αθξσλχκην 

ηεζζάξσλ ζνπεδηθψλ ιέμεσλ (επεμία, αθεξαηφηεηα, πξφιεςε θαη αζθάιεηα), νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη φηη απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

(Υαηδνπνχινπ θαη ζπλ 2012). 

 

2.5.2. PBL (problem-based learning) 

 

 Ζ βαζηζκέλε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κάζεζε (problem –based learning, 

PBL) έρεη πξνηαζεί σο έλαο απφ ηνπο πιένλ ειπηδνθφξνπο ηξφπνπο πξνεηνηκαζίαο 

λνζειεπηψλ κε θξηηηθή ζθέςε θαη θιηληθή θξίζε. Ζ κάζεζε (problem –based learning, 

PBL) είλαη κηα εθπαηδεπηηθή κέζνδνο θαη θηινζνθία, φπνπ « ε Μάζεζε πξνέξρεηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζπάζεηαο θαηαλφεζεο ή επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο». 

 Αληί λα δηδάζθνληαη μερσξηζηά ηα γλσζηηθά πεδία πνπ απαξηίδνπλ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ νη γλψζεηο ζπληίζεληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ή επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη ππξνδνηεί (trigger), ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν πξφβιεκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε κνξθή 

βηληενηαηλίαο, ερνγξαθεκέλνπ πιηθνχ, εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ, άξζξσλ απφ 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή θιηληθνχ ζελαξίνπ. 
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     Δμαζθαιίδεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ ζηε δηαδηθαζία, 

ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζπδεηνχλ ην πψο ζα 

εθαξκφζνπλ ζην κέιινλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ.  

    Πξνβιήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ δεηήκαηα ζηα νπνία γίλνληαη ζπρλά ιάζε ζηελ 

θιηληθή πξάμε πξνζθέξνληαη γηα ζπδήηεζε κε ηελ εθαξκνγή κάζεζεο βαζηζκέλεο ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθνινπζεί αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ πινπνίεζε απηνχ (Οπδνχλε θαη ζπλ  2009).   

 Ο εθπαηδεπηηθφο δελ ζεσξείηαη« απζεληία» αιιά πξέπεη λα αλαγλσξίδεη φηη θαη ν 

ίδηνο ππνθείκελνο ζε επηζηεκνληθά θαη πξνζσπηθά ζθάικαηα. Σν πξφγξακκα ηεο 

δηεξεχλεζεο ηνπ « πξνβιήκαηνο κάζεζε » αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην McMaster 

ηνπ Καλαδά απφ ην λεπξνιφγν Howard Barrows ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 θαη 

εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ Ηαηξηθήο θαη απφ ηφηε γλψξηζε 

δηεζλή εμάπισζε θαη έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο βαζηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζε ζρνιέο 

ησλ επαγγεικάησλ πγείαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Βαζηθή ππνρξέσζε ησλ θνηηεηψλ ηεο 

Ηαηξηθήο ήηαλ λα παξνπζηάδνπλ «απνδείμεηο» πνπ λα δηθαηνινγνχλ ή λα ηεθκεξηψλνπλ 

ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε ζην θιηληθφ πξφβιεκα.  

 Καη ηελ ίδηα πεξίνδν, ν Βξεηαλφο επηδεκηνιφγνο , Archie Cochrane (1989) είρε ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη επηζηήκνλεο πγείαο ρξεηάδνληαλ λα θάλνπλ θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη λα ππάξρεη 

αθξηβέζηεξνο ζρεδηαζκφο ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ζεξαπεηψλ κε 

βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ εμάγνληαλ απφ έξεπλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηελ πεηξακαηηθή εξεπλεηηθή κέζνδν ζε ζπλζήθεο ηπραηφηεηαο θαη ειέγρνπ 

εθκεηαιιεπφκελνη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία δεκηνχξγεζαλ κηα ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ.  

Σα απνηειέζκαηα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κηα 

πνπ ηα πιενλεθηήκαηα ππνζηεξίδνληαη απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη απηά είλαη ηα 

εμήο: 

 Δλίζρπζε ηεο θιηληθήο ζθέςεο 

 Γφκεζε ηεο γλψζεο κέζα ζην θιηληθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη 

 Κηλεηνπνίεζε γηα κάζεζε 

 Δλζάξξπλζε γηα νκαδηθή εξγαζία 

 Δλζάξξπλζε γηα αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ δηά βίνπ κάζεζεο 

 

2.5.3. Ννζειεπηηθή έξεπλα 

 

         Ζ έξεπλα ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή είλαη απαξαίηεηε, 

αλ πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

θαη λα αλαπηχζζεηαη επαξθήο βάζε επηζηεκνληθήο επαγγεικαηηθήο γλψζεο. Ζ πίεζε 

πνπ αζθείηαη ζηε λνζειεπηηθή λα επηβεβαηψζεη ην ξφιν ηεο ζαλ επάγγεικα ζηεξηγκέλν 
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ζηελ έξεπλα κεγαιψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ηφζν ε λνζειεπηηθή φζν θαη νη 

λνζειεπηέο αληαπνθξίλνληαη κε δήιν ζ΄ απηή ηελ πίεζε (Πηεξξάθνο θαη ζπλ 2006). 

 Ζ έξεπλα ζηε λνζειεπηηθή ρξνλνινγείηαη 150 ρξφληα πξηλ, φηαλ ε Florence 

Nightingale θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηεο Κξηκαίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην έξγν 

ηεο Notes on Nursing (1859) ζπλέιεμε δεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνίεζε πίλαθεο θαη 

δηαγξάκκαηα γηα λα δείμεη ηελ ζπζρέηηζε ησλ δεηθηψλ λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.  

 Οη παξεκβάζεηο ηεο ηφζν ζε νξγαλσηηθφ θνηλσληθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ αηφκσλ πνπ θξφληηδαλ 

ηνπο αζζελείο θαη ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο. Σε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 ε 

αλάπηπμε ηεο λνζειεπηηθήο έξεπλαο παίξλεη παγθφζκηα δηάζηαζε.  

Ζ έξεπλα αξρίδεη λα δηδάζθεηαη ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν θαη ηδξχνληαη πνιιά 

θέληξα έξεπλαο. Δθδίδνληαη ηα πξψηα λνζειεπηηθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

(International Journal of Nursing Studies, Canadian Journal of Nursing Research, 

Advances in Nursing Science, Research in Nursing and Health, Western Journal of 

Nursing Research). 

 Σν πεξηνδηθφ (Journal of Advanced Nursing), ην πξψην δηεζλέο λνζειεπηηθφ 

πεξηνδηθφ λνζειεπηηθήο έξεπλαο άξρηζε λα δεκνζηεχεη ην 1976 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Οη λνζειεπηέο, εξεπλεηέο ζηελ Δπξψπε μεθίλεζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα 

κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία. Σν 1978 δεκηνπξγήζεθε ε Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Δπξσπαίσλ 

Ννζειεπηψλ, Δξεπλεηψλ γηα κεγαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 25 

Δπξσπατθψλ Δζληθψλ πλδέζκσλ Ννζειεπηψλ. Σν 1993 ε λνζειεπηηθή επηζηήκε 

εληζρχζεθε κε ηελ ίδξπζε ηνπ National Institute of Nursing Research (NINR) ζηηο ΖΠΑ 

απμήζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε γηα λνζειεπηηθή έξεπλα θαη ζε άιιεο ρψξεο (Γειηζίδνπ 

2013).  

 Ζ λνζειεπηηθή έξεπλα είλαη ην κνλαδηθφ εξγαιείν γηα ηελ απφθηεζε ελφο δηαθξηηνχ 

ζψκαηνο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ ζα θαηεπζχλεη ηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή. Ζ 

παξαγσγή θαη ε ζπζζψξεπζε ηεο επηζηεκνληθήο λνζειεπηηθήο γλψζεο ζα νδεγήζεη 

ζηελ αηηηνιφγεζε, ηεθκεξίσζε θαη βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

απμάλνληαο έηζη θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Κνηλφο ζηφρνο 

φισλ ησλ λνζειεπηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπο είλαη ε αλαηξνπή ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ θαη ε αλαβάζκηζε ηελ λνζειεπηηθήο, λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ή λα 

επηιχζεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα (Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ’ 

αξηζκ. 216/25-7-2001). 

 Οη λνζειεπηέο κε εγεηηθφ ξφιν ππνζηήξημαλ έληνλα απηή ηελ θαηεχζπλζε γηα 

λνζειεπηηθή έξεπλα. Ζ (Lindeman 1975) δηεμήγαγε κηα κειέηε γηα λα επηβεβαηψζεη ηηο 

απφςεηο ησλ λνζειεπηψλ πνπ αζθνχλ δηνηθεηηθή εμνπζία ζρεηηθά κε ηελ εζηίαζε ησλ 

λνζειεπηηθψλ εξεπλψλ. Σα θιηληθά πξνβιήκαηα αλαγλσξίζηεθαλ σο ηα ζέκαηα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο. Οη λνζειεπηέο επίζεο άξρηζαλ λα δίλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 
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εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή (Γειηζίδνπ 

2013).  

 χκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηνπ Ακεξηθάληθνπ πλδέζκνπ Ννζειεπηψλ (American 

Nurses Association,ANA, 1981) πνπ εθδφζεθαλ θαη αλαζεσξήζεθαλ ην 1993 θαη 1994 

ν πηπρηνχρνο λνζειεπηήο (Registered Nurse, RN) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε ζέζε: 

α) λα δηαβάδεη, λα εξκελεχεη θαη λα αμηνινγεί ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ 

λα ηα εθαξκφδεη ζηε λνζειεπηηθή πξαθηηθή 

β) λα αλαγλσξίδεη λνζειεπηηθά πξνβιήκαηα γηα έξεπλα  

γ) λα ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο.  

    ζν πην ζηελή είλαη ε ζρέζε κεηαμχ πξαθηηθήο θαη έξεπλαο, ηφζν πην θαιή ζα είλαη 

ε έξεπλα θαη ηφζν πην θαιή ζα είλαη ε πξαθηηθή (Diers 1979). Ζ πξφνδνο θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Γελ ρξεηάδεηαη κφλν παξαγσγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ αιιά 

θαη θαηαλάισζε ηνπο.  

    Αξθεηά ζπρλά νη λνζειεπηέο εξεπλεηέο επηιέγνπλ θαη δηεξεπλνχλ εξεπλεηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνην ηδηαίηεξν θιηληθφ ελδηαθέξνλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη θιηληθνί λνζειεπηέο ζπλαληνχλ πνιιέο δπζθνιίεο ηφζν ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν φζν θαη ζηελ πξφζβαζε θαη θαηαλφεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

(Σαζηφπνπινο θαη ζπλ  2010). 

 Γη΄ απηφ θαη πνιινί θιηληθνί λνζειεπηέο ζεσξνχλ ηελ έξεπλα σο «πνιπηέιεηα» ή 

σο κηα ελαζρφιεζε γηα ιίγνπο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο απφζηαζεο, ελφο ράζκαηνο κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ 

εξεπλεηψλ θαη ησλ θιηληθψλ λνζειεπηψλ. Οη λνζειεπηέο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο αιιά 

θαη γεληθφηεξα νη άλζξσπνη ζε θαζεκεξηλή βάζε παίξλνπλ απνθάζεηο θαη επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη:  

 ηελ παξάδνζε (tradition) δειαδή ζηελ αιήζεηα ή πηζηεχσ  πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζπλήζεηα θαη ζηηο ηάζεηο ηνπ παξειζφληνο. Απιέο θαζεκεξηλέο παξεκβάζεηο 

γίλνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα πνιιά ρξφληα.  

 ηηο Απζεληίεο (authority), είλαη άηνκα κε γλψζεηο, θχξνο θαη εμνπζία πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ άπνςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. ην 

παξειζφλ νη λνζειεπηέο θαηέθεπγαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ηαηξνχο 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ απαληήζεηο αθφκε θαη γηα απιά θαζεκεξηλά θιηληθά 

πξνβιήκαηα.  

 Δκπεηξία (experience), ε εκπεηξία είλαη έλαο βαζηθφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ νπζηαζηηθά καο δίλεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα 

αληεπεμέιζνπκε ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Καηά ηνλ Benner (1984) ππάξρνπλ 

πέληε επίπεδα ζηελ αλάπηπμε ηεο θιηληθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο :α) ν αξράξηνο 

(novice), β) ν πξνρσξεκέλνο αξράξηνο (advanced beginner), γ) ν 

απνηειεζκαηηθφο (competent), δ) ν θαηαξηηζκέλνο (proficient) θαη ν ε) ν εηδηθφο 
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(expert). Ζ εκπεηξία έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη πεξηνξηζκέλε θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ππνθεηκεληθέο αμίεο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. 

 Γνθηκή θαη ιάζνο (trial and error), ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ θπξηαξρεί ε αβεβαηφηεηα επεηδή δελ ππάξρεη επαξθήο γλψζε ή ε γλψζε δελ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη 

ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ηπρφλ αξλεηηθήο επίπησζεο ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ 

θαη φηη ε εκπεηξία απηή δελ δηαρέεηαη. 

 Γηαίζζεζε (intuition), φηαλ ν λνζειεπηήο αμηνινγεί ηνλ αζζελή κε βάζε ηελ 

θιηληθή εηθφλα θαη ηηο βηνινγηθέο παξακέηξνπο, δελ βξίζθεη θάηη κε θπζηνινγηθφ 

αιιά δηαηζζάλεηαη φηη θάηη θαθφ ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα. Ζ δηαίζζεζε δελ 

βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη θπζηθά δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ή λα 

κεηαδνζεί.  

 Λνγηθή αηηηνιόγεζε (logical reasoning), κπνξεί λα είλαη επαγσγηθή ή 

αλαγσγηθή. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν λνζειεπηήο παξαηεξεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν λνζειεπηήο γλσξίδεη γεληθά ηη ζα 

ζπκβεί (παγησκέλε ηαθηηθή). Καη νη δχν κεραληζκνί είλαη ρξήζηκνη αιιά ε ινγηθή 

αηηηνιφγεζε κεηνλεθηεί αθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ.  

 Δπηζηεκνληθή – εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε (scientific research) είλαη κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, ζηα πιαίζηα ελφο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, κέζσ ηεο νπνίαο 

δηεμάγεηαη έξεπλα θαη ζπζζσξεχεηαη γλψζε ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Σν 

πξφβιεκα κε ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε είλαη φηη δελ βξίζθεη απαληήζεηο αιιά 

ζπρλά δίλεη αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα φκσο είλαη ε 

αμηνπηζηία, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε ζπλερήο αλαλέσζε θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ 

γλψζεσλ (Μεξθνχξεο 2008).  

Σν 19ν αηψλα ε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε ρξεκαηνδφηεζε ην πινίν «Beagle» πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ην ηαμίδη ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ησλ ξνινγηψλ, 

ζήκεξα ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ρξεκαηνδνηνχλ πξνγξάκκαηα ηα νλνκαδφκελα (ΔΠΑΝΔΚ) γηα ηελ 

πεξίνδν (2014-2020).  

Σν πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» (Horizon 2020) είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία πνπ ζα θαιχςεη ηελ πεξίνδν 

2014-2020. Δίλαη ην κεγαιχηεξν πξφγξακκα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ 

πινπνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε.  

Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» πνπ αλαδεηθλχεη ηελ έξεπλα 

θαη ηελ θαηλνηνκία σο θεληξηθνχο κνρινχο γηα ηελ έμππλε, βηψζηκε θαη νινθιεξσκέλε 

αλάπηπμε ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ 

πξνθιήζεσλ, δίλεη έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία.  
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Οη ηξεηο θχξηνη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη : 

 Δπηζηεκνληθή αξηζηεία (Excellent Science): Δπηζηεκνληθή έξεπλα παγθφζκηνπ 

επηπέδνπ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ θαιχηεξσλ 

επηζηεκφλσλ. 

 Βηνκεραληθή Τπεξνρή (Industrial Leadership): ηξαηεγηθή επέλδπζε ζε 

ηερλνινγίεο , θιεηδηά, φπσο λαλνηερλνινγία-κηθξνειεθηξνληθή. 

 Κνηλσληθέο Πξνθιήζεηο (Societal Challenges): Αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ 

θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ( Κνιπβά 2014).  

 

2.5.4. Πξάμε βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο (evidence-based practice) 

 

Ζ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ λνζειεπηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ ηεο Ννζειεπηηθήο ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο, νη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο απαηηνχλ ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ,  κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε 

ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξνζεγγίδεη πνιχ ηε δνκή, θηινζνθία ησλ 

δπηηθψλ πνιηηηζκψλ.  

ηελ Γηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία δεζπφδνπζα ζέζε γηα ηα επαγγέικαηα 

πγείαο είλαη ν φξνο « evidence-based practice » δειαδή ε θιηληθή πξάμε πνπ βαζίδεηαη 

ζε «απνδείμεηο» ή «ελδείμεηο» εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε 1990 ζηε ζχγρξνλε λνζειεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Σεθηνλίδνπ 2010). 

 Δηπκνινγηθά ε αγγιηθή ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ (ex-videns) πνπ 

κεηαθξάδεηαη σο «βιέπσ, θαίλεηαη, γλσξίδσ, θαηαλνψ, ελλνψ». Καη ε αξραία ειιεληθή 

ιέμε «απφδεημηο» απφ ην αξραίν ξήκα « δείθλπκη ή δεηθλχσ » δειαδή « θέξλσ ζην θσο, 

θαλεξψλσ» κεηαθξάδεηαη σο επίδεημε θαλέξσζε, έθθξαζε ζπιινγηζκψλ πνπ 

πηζηνπνηνχλ ηελ αιήζεηα (Ρίδνο 2004). 

 Αλ ε θιηληθή πξάμε δελ βαζίδεηαη ζε ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο αιιά ζε ζχκπησζε, 

ζηε ηχρε, ζην έλζηηθην θαη ζηηο θήκεο, ηφηε ράλεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία κε ζπλέπεηα 

ηφζν νη θιηληθνί φζν θαη νη αζζελείο λα βαζίδνληαη θαη λα εμαξηψληαη ζηελ 

απξνζδηνξηζηία, ηελ αθαζνξηζηία, ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ζηελ επαλαιεςεκφηεηα ησλ 

ιαζψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 Αληίζεηα ε θιηληθή πξάμε πνπ βαζίδεηαη ζε απνδείμεηο κε νξζνινγηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ζπιινγηζκφ πξνζδίδεη λνκηκφηεηα, ππεπζπλφηεηα, εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία ζε φζα πξάηηεη ν επαγγεικαηίαο πγείαο θαη βαζηδφκελνο ζηε ειεθηξνληθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εθαξκφζεη επηζηεκνληθέο ηερληθέο 

θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ παξεκβάζεσλ ή επηθίλδπλσλ πξάμεσλ. 

Με ηε κέζνδν απηή νη λνζειεπηέο δελ ρξεηάδεηαη λα απνζηεζίδνπλ ζεσξίεο αιιά λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο ηνπο εθαξκνγήο.  

     Ζ πξάμε βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο ζθνπφ έρεη λα ειέγμεη ηελ επαγγεικαηηθή 



 

76 

απηνλνκία κε ην λα επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο πνπ είλαη απνηέιεζκα έγθπξσλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη λνζειεπηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θάζε θνξά πνπ θάλνπλ 

κηα λνζειεπηηθή πξάμε φρη κφλν λα ηελ δηθαηνινγνχλ, γηαηί ηελ έρνπλ θάλεη αιιά θαη 

λα κπνξνχλ λα θέξνπλ κηα ζεηξά απφ απνδείμεηο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε θιηληθή πξάμε είλαη θαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε απφ ην πιήζνο ησλ άιισλ 

δπλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ, ηφζν ζε ζεξαπεπηηθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ θαη 

παξαγσγηθφ επίπεδν. Απνηειεί γηα ηε δηεζλή λνζειεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κηα 

θαηάζηαζε ηελ νπνία ν λνζειεπηήο δελ κπνξεί λα ηελ αγλνήζεη αιιά θαη δελ ζα ήηαλ 

«ζνθό» λα πξνζπαζήζεη λα ηελ αγλνήζεη (Μαληδνχθαο 2009).  

Οη θνηλσληθέο απαηηήζεηο, ε επηζηεκνληθή ππφζηαζε θαη ε ππεχζπλε άζθεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο απαηηνχλ πιένλ ε λνζειεπηηθή πξάμε λα ζεκειηψλεηαη κε 

απνδείμεηο αληί λα βαζίδνληαη ζηε ζπλήζεηα, ζηε ξνπηίλα, ζηε ζέζε φηη «έηζη πάληα ην 

θάλακε» ή ζηελ άπνςε φηη «ην είπε ν πξντζηάκελνο ή ν γηαηξφο» ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

«αλαθιαζηηθή ηερληθή». Καηά ηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ θάζε αζζελή θαζψο θαη ηεο ζθέςεο θαη εκπεηξίαο ηνπ επηζηήκνλα 

πγείαο. ηε ζπλέρεηα, ν επηζηήκνλαο πγείαο πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ινγηθά θάζε θιηληθφ 

πξφβιεκα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο θαη απφ πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο.  

 Ζ έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Διιεληθφ χζηεκα Τγείαο έρεη σο 

ζπλέπεηα κάιινλ αθνχζηα, νη λνζειεπηέο λα κέλνπλ ζε ελεξγά θιηληθνχο ξφινπο γηα 

πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. Απηφ νδεγεί ζην γεγνλφο φηη 

έρνπλ απνθηήζεη ηδηαίηεξα κεγάιε θιηληθή εκπεηξία ε νπνία κέζσ ηεο αλαθιαζηηθήο 

δηεξγαζίαο κε αλαδηακφξθσζε ηνπ θιηληθνχ ρψξνπ ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή 

ηεο γηα ηελ παξαγσγή απνδείμεσλ ζηελ θιηληθή πξάμε. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ νη 

επηζηήκνλεο πγείαο λα εθπαηδεχνληαη θαη λα ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα καζαίλνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε αλαθιαζηηθή δηεξγαζία ((Μαληδνχθαο 2009). 

 

2.5.5. Ννζειεπηηθή Σεθκεξίσζε 

 

 Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο έρεη 

απμεζεί θαηά πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε 

απμεκέλνπ αξηζκνχ εξγαζηεξηαθψλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ σο επαθφινπζν ηεο 

ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ δηαηηζέκελσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ. 

χκθσλα κε έξεπλεο, νη λνζειεπηέο είλαη γλσζηφ φηη θαηαλαιψλνπλ πάλσ απφ ην 50% 

ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ.  

 Οη λνζειεπηέο εξκελεχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ηηο νξγαλψλνπλ θαη ηηο 

κεηαηξέπνπλ ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο. 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ αθνξνχλ ζε φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ αζζελή θαη δηακνξθψλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο λνζειεπηηθήο 

ηεθκεξίσζεο, ελψ απνδεηθλχνπλ ηελ θαζεκεξηλή λνζειεπηηθή πξαθηηθή. 

 Ζ λνζειεπηηθή ηεθκεξίσζε απνηειεί ηε γξαπηή θαηνρχξσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα, ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν αζζελήο, ην λνζειεπηηθφ ηζηνξηθφ, ηηο λνζειεπηηθέο πξάμεηο θαη ηειηθά 

έλα πιήξεο πιάλν λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο, βνεζά ζηε ζπιινγή θαη ηελ θαηαγξαθή 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Μαιιηαξνχ  θαη ζπλ  2013)  

 χκθσλα, κε ηνπο (Taylor et al 2002) λνζειεπηηθή ηεθκεξίσζε ζεκαίλεη 

νπνηεζδήπνηε γξαπηέο ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή πιεξνθνξίεο γηα έλαλ αζζελή, πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε θξνληίδα ή ηηο παξερφκελεο πξνο απηφλ ππεξεζίεο. Ννζειεπηηθή 

Σεθκεξίσζε απνηειεί ε γξαπηή, λφκηκε θαηαγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αζζελή. Δπηηξέπεη ζηνπο λνζειεπηέο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη λα γλσζηνπνηνχλ ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο απνθάζεηο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

εθβάζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ.  

 Ζ Ννζειεπηηθή Σεθκεξίσζε ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο 

θαη ηεο πνξείαο ηνπ αζζελνχο αιιά θαη ζηελ πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε έλα 

πεξηβάιινλ θξνληίδαο ζην νπνίν θάζε ελέξγεηα θαηαρσξείηε, θαηαγξάθεηαη θαη 

ειέγρεηαη. Πξνσζείηαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα 

θιηληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηε βνήζεηα πξσηνθφιισλ θαη δεκηνπξγείηαη έλα 

ελνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. 

 Ζ απαίηεζε γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζηα λνζνθνκεία επηβάιιεη ηελ 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ αζζελή θαη επνκέλσο ηε 

λνζειεπηηθή ηεθκεξίσζε κέζσ ηεο πξνηππνπνίεζεο. πγθεθξηκέλεο θφξκεο ζηηο νπνίεο 

ν λνζειεπηήο θαηαγξάθεη ην λνζειεπηηθφ ηνπ έξγν, εμνηθνλνκνχλ ρξφλν εξγαζίαο θαη 

κεηψλνπλ ηα ζθάικαηα κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη θαη ν ρξφλνο λνζειείαο ησλ 

αζζελψλ θαη ελζαξξχλεηαη ε επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο (Taylor et al 2002). 

 Ζ ηεθκεξίσζε είλαη ρξήζηκε πεγή ζηνηρείσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαζψο επίζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

έξεπλαο. Δίλαη ρξήζηκε κέζνδνο πνπ απνδεηθλχεη φηη ν λνζειεπηήο εθαξκφδεη ηε 

γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε ηα «επαγγεικαηηθά 

πξόηππα», απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο, ν θάθεινο πγείαο 

ηνπ αζζελή ρξεζηκεχεη σο λνκηθφ αξρείν ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο θαη είλαη 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ε χπαξμε ιεπηνκεξψλ πξσηνθφιισλ 

(Taylor et al 2002).  

   Σν Βξεηαληθφ πκβνχιην Ννζειεπηψλ , Nursing Council and Midwifery, (NCM 

2002) ζεσξεί φηη ε ηήξεζε αξρείσλ βνεζά ζηελ πξνζηαζία ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλεο θαη αζθαινχο θξνληίδαο. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ , Nursing 
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Council and Midwifery, (NCM, 2002) ε Ννζειεπηηθή Σεθκεξίσζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θξνληίδαο πνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα δνζεί ζηνλ αζζελή αιιά θαη απηήο πνπ έρεη ήδε παξαζρεζεί ζηνλ 

αζζελή θαη ηηο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε απηφλ νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ηεο εκέξαο.  

Με ηνλ φξν αμηνιφγεζε λνείηαη ε εθηίκεζε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο πξνζρεδηαζκέλσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ.  

Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπλάζξνηζεο θαη ζχλζεζεο πνηθίισλ ηχπσλ 

δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

(Ησαλλίδνπ θαη ζπλ 2009). 

 

2.5.6. Γέζκεο Φξνληίδαο Αζζελώλ (Bundle – Checklist) 

 

Χο δέζκε Φξνληίδαο (Bundle) νξίδεηαη κηα νκάδα παξεκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

κία αζζέλεηα ή κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη φηαλ εθαξκνζηνχλ φιεο καδί κπνξνχλ 

λα θέξνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Απνηειεί κηα κέζνδν δηάδνζεο θαη εθαξκνγήο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, «θίλεηξν» θαη «πίεζε» γηα νκαδηθή – δηεπηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία, απιά θαη εχθνια κε απνκλεκνλεχζηκα checklists θαη κε εξγαιεία ειέγρνπ 

(audit tools). Απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ θάζε δέζκε θξνληίδαο (ζηνηρεία) θαη 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ είλαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο πξφζθαηεο βηβιηνγξαθίαο θαη πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηζρπξέο 

ελδείμεηο (evidence based) γηα λα βεβαησζνχκε φηη φιεο νη παξεκβάζεηο εθαξκφδνληαη 

ζε φινπο ηνπο αζζελείο ζε φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο.  

 Ο ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηεο δέζκεο είλαη λα αιιάμνπλ νη δηαδηθαζίεο θξνληίδαο ηνπ 

αζζελνχο θαη λα βειηησζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζσζηή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπο ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπκθσλεζεί ηη ζα πεξηιακβάλνπλ, λα είλαη γξαπηέο, λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

λα θαηαγξαθνχλ (check list) θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο λα γίλεηαη κε 

έλαλ εχθνιν ηξφπν (check list-audit tool).  

Οη δέζκεο θξνληίδαο ζηνρεχνπλ λα ζπλελψζνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζε έλα 

ζχλνιν ην νπνίν πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε αζζελή, ζε θάζε ζηηγκή. Ζ 

ζπκκφξθσζε ζηελ εθαξκνγή ησλ δεζκψλ θξνληίδαο κεηξηέηαη θαη απνηηκάηαη σο 

θαζνιηθή ή θαζφινπ. 

 Δλ θαηαθιείδη, νη δέζκεο θξνληίδαο είλαη έλαο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο κέηξεζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο θιηληθήο θξνληίδαο, νκαδνπνηψληαο παξεκβάζεηο νη νπνίεο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο φιεο καδί παξά κφλεο ηνπο, απνθαινχληαη ην «ρξπζό Standard ηεο 

θξνληίδαο», πξνυπνζέηνπλ «αιιαγή θνπιηνχξαο». Ζ εθαξκνγή ηεο δέζκεο απαηηεί 

ζηαζεξή δέζκεπζε απφ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε 
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εγθαηεζηεκέλεο πξαθηηθέο. Δλεκεξψλεηαη ε ηαηξηθή θαη ε λνζειεπηηθή ππεξεζία 

θαζψο θαη ε δηνίθεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη επηηήξεζε ηεο δέζκεο θξνληίδαο. 

 Ζ «Γέζκε κέηξσλ» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000 ζηηο Ζ.Π.Α θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πξφιεςε ησλ ινηκψμεσλ (Γνχθα  θαη ζπλ 2014). 

 

2.5.7. Κιηληθόο Δθπαηδεπηήο / Μέληνξαο (preceptor) 

 

  Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (NNSDO 1999) 

νξίδεη ηελ επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ σο ηε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο, 

ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ βειηηψλεη ηελ απφδνζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο επάξθεηαο ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε, ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 

(Lockhart  1994).  

 πσο επηζεκαίλνπλ νη (Biley &Smith 1998) , αθνχ είλαη αδχλαηνλ λα εμνπιηζηνχλ 

νη θνηηεηέο κε φιεο ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ε 

βαζηζκέλε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κάζεζε θαίλεηαη σο κηα εμαηξεηηθή 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία δελ ππαγνξεχεη ηη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ νη θνηηεηέο 

αιιά ππνδεηθλχεη ην πψο ζα κάζνπλ, γηα ην ζήκεξα θαη γηα ην αχξην. 

 Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζα ζην θιηληθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ηφζν ε 

ζσζηή νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο φζν θαη ε παξνπζία έκπεηξσλ επαγγεικαηηψλ 

(θιηληθόο θαζεγεηή , κέληνξαο, preceptor ) νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πςεινχ επηπέδνπ 

γλψζεηο θαη λνζειεπηηθέο δεμηφηεηεο γηα απνηειεζκαηηθή κάζεζε. Ζ νξζφηεηα ηεο 

ζεσξίαο ηεο κάζεζεο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηχπσλ, 

ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ κεληφξσλ.  

Με ηνλ φξν «πξόηππν» λνείηαη έλα άηνκν ην νπνίν είλαη άμην πξνο κίκεζε (Hyper 

dictionary 2003). Σα πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο λνζειεπηηθήο είλαη νη έκπεηξνη θαη 

απνηειεζκαηηθνί ππάιιεινη. Μία απφ ηηο πην ζπλαξπαζηηθέο πηπρέο ησλ πξνηχπσλ 

είλαη ε αζξνηζηηθή ηνπο επίδξαζε. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ άξηζησλ 

πξνηχπσλ πξνο κίκεζε γηα ηνπο λένπο ππαιιήινπο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

πηζαλφηεηεο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ δεχηεξσλ. 

     Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ πξνηχπσλ έρεη παζεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηή είλαη ελεξγεηηθφο θαη έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Ζ ρξήζε ησλ 

εθπαηδεπηψλ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη κία θαη’ ηδίαλ ζρέζε επλνεί ηε κάζεζε. Ο 

εθπαηδεπηήο (preceptor) είλαη έλαο έκπεηξνο λνζειεπηήο πνπ κεηαδίδεη γλψζεηο, παξέρεη 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη απνζαθελίδεη ηηο πξνζδνθίεο σο πξνο ηνπο ξφινπο, 

εμαηνκηθεπκέλα ζε θάζε ππάιιειν. Έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 
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ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν θαη λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία ζε θάζε εθπαηδεπφκελν, 

φπσο απαηηείηαη.  

 Σν 1986 ζηε Μ. Βξεηαλία ειήθζε κηα ζεκαληηθή απφθαζε γηα ην κέιινλ ηεο 

λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Σε ρξνληά εθείλε παξνπζηάζηεθε απφ ην Βξεηαληθφ 

Τπνπξγείν Τγείαο ην Πξφγξακκα 2000 (Project 2000), ην νπνίν ζηφρεπε ζηε ζηαδηαθή 

αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ ζε αλψηαην επίπεδν. Παξάιιεια 

έλαο βαζηθφο ζηφρνο – πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

απφθηεζε αλψηαησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (δηδαθηνξηθφ, κεηα-δηδαθηνξηθφ) 

εθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο θαζεγεηέο Ννζειεπηηθήο κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία.  

 Ζ παξάκεηξνο απηή απνηέιεζε θίλεηξν ζηνπο θαζεγεηέο λα βειηηψζνπλ ηελ 

αθαδεκατθή ηνπο ζέζε, λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαη λα 

αλαινγηζηνχλ γηα πξψηε θνξά ίζσο κε κηα αίζζεζε ηνπ επείγνληνο, ηηο ηδηαίηεξεο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο γηα πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη 

κηα απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο έξεπλαο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη ε 

δηεμαγσγή θαη δεκνζίεπζε κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο παξακέλεη έλαο απφ ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο ξφινπο ησλ αθαδεκατθψλ (Θενθαλίδεο θαη ζπλ 2006).  

 Οη κέληνξεο αλαιακβάλνπλ αθφκε κεγαιχηεξε επζχλε θαηά ηε ρξήζε ηεο 

εθπαίδεπζεο σο κέζνπ απνζαθήληζεο ησλ πξνζδνθηψλ απφ ηνπο ξφινπο. Ο κέληνξαο 

ιακβάλεη κία ζπλεηδεηή απφθαζε λα βνεζήζεη ην καζεηεπφκελν λα απνθηήζεη εκπεηξία 

θαη λα εμειηρζεί επαγγεικαηηθά. Ζ ζπκβνιή ησλ κεληφξσλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

λνζειεπηψλ κε ηνπο δηνηθεηηθνχο ξφινπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  

Ο κέληνξαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ελζηαιάδεη ζε έλα άηνκν ηηο αμίεο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε ξφιν. Ο ιφγνο είλαη φηη νη κέληνξεο θαζνδεγνχλ 

κέζσ ηνπ παξαδεηγκαηηζκνχ. Σν ηζρπξφ εζηθφ εθηφπηζκα ελφο κέληνξα ελζαξξχλεη 

ηνπο καζεηεπφκελνπο λα θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα ιακβάλνπλ 

απνθαζηζηηθά ζέζε ζε δηιήκκαηα εζηθνχ ραξαθηήξα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Πξνυπνζέηεη δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη γλήζην ελδηαθέξνλ θαη πίζηε ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ. Οη καζεηεπφκελνη ζεσξνχλ ηνπο κέληνξεο σο πξφηππα θαη 

νξακαηηζηέο. Οη κέληνξεο ελδέρεηαη λα παξέρνπλ λέεο επθαηξίεο ζηνλ νξγαληζκφ, λα 

είλαη απηνί κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηεπφκελνη ζα ζπδεηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ή ζα βξνπλ 

ππνζηήξημε ή ιχζε ζε πξνβιήκαηα.  

Ο κέληνξαο είλαη ζπρλά δάζθαινο ή ζχκβνπινο, ηδίσο ζε ζέκαηα θαζνδήγεζεο 

ζηαδηνδξνκίαο ζχκθσλα κε ηελ (Madison 2006). Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ηνπ κέληνξα θαη ηνπ καζεηεπφκελνπ πξνζηδηάδεη ζηε ζρέζε γνλέα – παηδηνχ, θαζψο 

είλαη έληνλε θαη ηξπθεξή (Marquis  et al 2011).  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ζχκθσλα κε έξεπλεο παξαηεξείηαη κηα ηάζε πξνεηνηκαζίαο 

ησλ θιηληθψλ θαζεγεηψλ λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα  λνζειεπηηθά 

πξφηππα  δειαδή θαινί λνζειεπηέο πνπ λα δηαθνξνπνηνχλ ηνπο «απνηειεζκαηηθνχο» 

απφ ηνπο «κε απνηειεζκαηηθνχο» θιηληθνχο εθπαηδεπηηθνχο λνζειεπηέο 
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(Κνηδακπαζάθε 2006). 

 O (Grasmick 2002) πεξηγξάθεη έμη ξφινπο γηα ηνλ επαγγεικαηία πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ :  

 εθπαηδεπηήο  

 δηακεζνιαβεηήο  

 παξάγσλ αιιαγήο  

 ζχκβνπινο  

 εξεπλεηήο  

 εγέηεο  

    Σα πξνγξάκκαηα έρνπλ σο αληηθείκελν ηηο λνζειεπηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη 

ηα επίπεδα επάξθεηαο. Σα παξερφκελα πξνγξάκκαηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη 

εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν πξνζθέξνπλ ζηνπο λνζειεπηέο λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη βειηηψλνπλ ηελ πξαθηηθή, ηελ εθπαίδεπζε, ηε 

δηνίθεζε θαη ηελ έξεπλα.  

χκθσλα κε ηελ (Roussel  2010) ε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηηο ηθαλφηεηεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο : 

 Δηνηκφηεηα γηα επείγνπζεο θαηαζηάζεηο 

 Βηνηξνκνθξαηία 

 Παλδεκία 

 Απνηειεζκαηηθή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

 Γεξάζθσλ πιεζπζκφο 

 Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζάλαην 

 Δλζσκάησζε ησλ αξρψλ δηνίθεζεο θαη εγεζίαο ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη επαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Ζγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ. 

Χο παξάγσλ αιιαγήο, ν εθπαηδεπηήο πξνζσπηθνχ ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα πξνζδηνξίζεη 

ηνπο ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη αιιαγή θαη λα δξάζεη δηακεζνιαβψληαο ζηε δηαδηθαζία 

αιιαγήο. ην ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν, ν εθπαηδεπηήο πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγεί σο 

θεληξηθφο άμνλαο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

    Ζ δηνίθεζε θαη ην δηεπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ρξεηάδνληαη ηε γλψζε ηνπ 

επαγγεικαηία εθπαηδεπηή γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο γελεζηνπξγνχ αηηίαο ησλ 

πξνβιεκάησλ. πκβνπιεχνληαη ηηο ζρνιέο λνζειεπηηθήο ψζηε λα παξέρνπλ ηηο ηδαληθέο 

θιηληθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο κέζσ δηδαζθαιίαο θαη δηακνξθψλνπλ έλα αζθαιέο, 

απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ πεξίζαιςεο γηα ηνλ αζζελή.  

Χο εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηε βειηηψλεη. Ο 
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εθπαηδεπηήο πξνζσπηθνχ ζέηεη επίζεο εξσηήκαηα πνπ θαηεπζχλνπλ, δηεπθνιχλνπλ ην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα δηαλέκνληαη γηα 

ρξήζε θαη πξνάγεη ηε ζπγγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε απηψλ. 

Χο εγέηεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεδηάδεη ηε δηά βίνπ 

κάζεζε. Δπηπιένλ, απαηηεί λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

κέληνξα, ε δεκηνπξγία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε εμεχξεζε ησλ πεγψλ. 

Καζψο αιιάδνπλ νη αλάγθεο, νη πεγέο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν 

εθπαηδεπηήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη 

εππξνζάξκνζηνο θαη λα πηνζεηεί ηηο αιιαγέο γηα λα παξέρεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδεη 

πξνθιήζεηο θαη κπνξεί λα απαηηεί επηπιένλ εθπαίδεπζε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ.  

Ζ ηαπεηλνθξνζχλε, ε εκπηζηνζχλε, ε αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο, ην θνπξάγην λα 

ακθηζβεηεί θαλείο ην θαηεζηεκέλν, ε αλάιπζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνθαηαιήςεσλ, ε 

ακεξνιεςία ζηε ζθέςε, ε αθεξαηφηεηα, ε θαξηεξηθφηεηα θαη ε πεξηέξγεηα κπνξεί λα 

είλαη κεξηθέο απφ ηηο αξεηέο πνπ πξέπεη λα δηέπεηαη ν επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηήο θαηά 

ησλ (Paul et al 2005).  

 ε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε νη (O ΄Brien) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

παζεηηθέο, δηδαθηηθέο ζπλεδξίεο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή 

ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθή, ελψ ηα δηαδξαζηηθά εξγαζηήξηα πξνσζνχλ κηθξέο 

αιιαγέο ζηηο επαγγεικαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Οη (Ponte et al 2004) αλαθέξνπλ πσο ε ζπλνρή θαη ε εκπηζηνζχλε είλαη δχν θαίξηα 

ζεκαζίαο δεηήκαηα γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Οξίδνπλ ηε ζπλνρή σο έλα 

δηάρπην, αλζεθηηθφ θαη δπλακηθφ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο φηη ην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη πξνβιέςηκν θαη φηη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ηα 

πξάγκαηα λα πάλε ηφζν θαιά φζν ινγηθά αλακέλεηαη. Καη πξφηεηλαλ έλα πιαίζην γηα 

ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο άζθεζεο ηεο λνζειεπηηθήο, φπνπ κείδνλα 

δεηήκαηα απνηεινχλ ε ηθαλφηεηα βειηίσζεο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ε 

αλάπηπμε αξρεγηθψλ ηθαλνηήησλ, ε πνηφηεηα θαη ε αζθάιεηα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηνπ επαγγεικαηηζκνχ.  

Έλα πεξηβάιινλ ζπλνρήο πξνάγεη έλα πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, αζθαιέζηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη βειηησκέλε πεξίζαιςε γηα ηνπο 

αζζελείο αξθεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε λνζειεπηηθή θξνληίδα λα εθηηκψληαη 

απφ ηνπο εγέηεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 ηηο ΖΠΑ ε κεηαθνξά ηεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην ρψξν ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έγηλε πνιχ λσξίηεξα απφ φηη ζηελ Δπξψπε. 

Σν πξψην παλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα βαζηθήο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο μεθίλεζε ην 

1909 ζηηο ΖΠΑ. ην παλεπηζηήκην ηεο Florida ην 1960 αλέπηπμε ηνπο ηνκείο θαη έζεζε 
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εθηφο απφ ηνπο θχξηνπο γλσζηνχο ζηφρνπο: άξηζηε λνζειεπηηθή θξνληίδα, αλάπηπμε 

λνζειεπηηθήο έξεπλαο θαη ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε άξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, έδσζε ψζεζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ λνζειεπηψλ κέζα απφ έλα 

ελνπνηεκέλν ζψκα πνπ ζα εθθξάδεη θνηλέο επηζηεκνληθέο αμίεο θαη ζα επεθηείλεη ηελ 

εγεηηθή ζέζε ηεο Ννζειεπηηθήο.  

 

2.6.Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 

Απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο εμ 

απνζηάζεσο βαζηζκέλεο ζηελ ηερλνινγία, φπσο ην δηαδίθηπν θαη νη αιιειεπηδξαζηηθέο 

ηειεδηαζθέςεηο έρνπλ εηζαρζεί πξφζθαηα ζηα πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθήο. Έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηελ 

παξαδνζηαθή φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη 

(Παλαγησηνπνχινπ θαη ζπλ 2012).  

 Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη θαη ν εθπαηδεπηήο δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν αιιά 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλή δηαδηθαζία θαη επηθνηλσλνχλ κε θάπνην κέζν γηα θάπνηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  

Έηζη ε ειεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε ελζσκάησζε ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο πιηθφ κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε παξέρεη ζην λνζειεπηή λα επηκέλεη ζε ζέκαηα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ, πξνζθέξεη κηα πξνζέγγηζε ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη ηελ επειημία θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε. Πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή κε ην 

πξφγξακκα Leonardo Da Vinci ην 2005 κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο εηθνληθνχ 

ζπζηήκαηνο κάζεζεο ζε γηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε απνκαθξπζκέλα θέληξα πγείαο.  

 Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) κε απνζηνιή ηελ παξνρή πξνπηπρηαθήο 

θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, εληάζζεηαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ζην πεδίν ηεο κεηάδνζεο 

ηεο γλψζεο απφ απφζηαζε. 

 Σξνρνπέδε ζηελ επξεία ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ δελ απνηεινχλ πιένλ ζέκαηα 

ππνδνκήο αιιά ε ζρεηηθά ειιηπήο γεληθή εθπαίδεπζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε 

ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. ηνλ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ 

λνζειεπηψλ πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα επαξθή πξφζβαζε ζε πιηθφ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ ηελ πξνεηνηκαζία ηθαλψλ λνζειεπηψλ λα 
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αληηκεησπίζνπλ ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο, λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά κέζα ζηα ζχγρξνλα θαη κειινληηθά πνιχπινθα ζπζηήκαηα πγείαο, λα 

αλαιακβάλνπλ εγεηηθέο ζέζεηο θαη λα είλαη αληαγσληζηηθνί (Μαιιηαξνχ  2009).  

 Με ηελ εθπαίδεπζε κέζσ Γηαδηθηχνπ (e-Learning) νη εθπαηδεπηέο θάλνπλ δηαιέμεηο, 

παξνπζηάδνπλ εηδηθέο κειέηεο, πξνβάιινπλ θιηληθά πεξηζηαηηθά, ζρεδηαγξακκάησλ, 

βίληεν, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη απαληνχλ ζε 

εξσηήκαηα. Οη ελήιηθεο, νη εξγαδφκελνη ζπνπδαζηέο, φπσο θαη απηνί πνπ εγγξάθνληαη 

ζε ζεκηλάξηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ή ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ 

είλαη κεξηθνί απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε εθπαίδεπζε κέζσ Γηαδηθηχνπ.  

 Με ηελ Πξνζνκνίσζε, ε ζπλερψο βειηησκέλε πνηφηεηα ησλ πξνζνκνησηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα κηκεζνχλ ηηο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο θαη αληηδξάζεηο έθεξαλ ηελ 

επαλάζηαζε ζηε θιηληθή εθπαίδεπζε. Οη πξνζνκνησηέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα εμαζθεζνχλ ζε κεραλνγξαθεκέλα κνληέια, επαλαιακβάλνληαο 

ηερληθέο, φπσο (θαξδηναλαπλεπζηηθή αλάηαμε, δηαζσιήλσζε, ζελάξηα αληηκεηψπηζεο 

εθηάθηνπ αλάγθεο) φζν ζπρλά ρξεηάδεηαη ρσξίο λα δηαηξέρνπλ θαλέλα θίλδπλν νη 

αζζελείο (Sullivan  2013).  

 

2.7.Πξνγξάκκαηα εηδηθόηεηαο  

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Δπθαξπίδε θαη ζπλ 2008) γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λνζειεπηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

λνζειεπηηθψλ εηδηθνηήησλ ζηε Βφξεηα Διιάδα ηνλίζηεθε ζε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ε 

επηζπκία ησλ λνζειεπηψλ γηα αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαη πσο νη ίδηνη δείρλνπλ 

αλεζπρία γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ επηκφξθσζε ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη α) ζηελ αξηζκεηηθή αλεπάξθεηα ησλ λνζειεπηψλ πνπ δεζκεπκέλνη ζηα 

θαζήθνληα ηνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο κάζεζεο, β) 

ζηελ έλδεηα πξνγξακκάησλ θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ.  

Ζ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία (δηεθδίθεζε θαιχηεξεο ζέζεο εξγαζίαο, απφθηεζε 

πξνζφλησλ θαη ηίηινπ ζπνπδψλ), ε απνθπγή ηνπ θπθιηθνχ σξαξίνπ ππήξμαλ νη 

θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

     Καη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ νη λνζειεπηέο δήισζαλ ηελ απφθηεζε λέσλ εκπεηξηψλ, 

ηελ αλαγλψξηζε απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε 

ζπλαδέξθνπο. Με ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο νη λνζειεπηέο αλέθεξαλ 

φηη νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπο γηα ην επάγγεικα ηνπο επεξεάζηεθαλ ζεηηθά θαη 

θπξίσο νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Σα θξηηήξηα πνπ αθνινπζνχλ ηα λνζνθνκεία γηα ηελ επηινγή ησλ λνζειεπηψλ πνπ 

ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα είλαη νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ε πθηζηάκελε 

ζηειέρσζε ηνπ λνζνθνκείνπ ηφζν ζε ηαηξηθφ φζν θαη ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 
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θαζψο θαη ε χπαξμε ήδε εηδηθεπκέλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο είλαη θνηλά ζε φια ηα λνζνθνκεία (Δπθαξπίδε θαη ζπλ 2008). 

Σα λνζνθνκεία πνπ δίλνπλ εηδηθφηεηα έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά εηδηθεπκέλσλ 

λνζειεπηψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη ζηα λνζνθνκεία κε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ππήξρε θαη 

έιιεηςε ζε εμεηδηθεπκέλνπο λνζειεπηέο, θαηά  ηελ άπνςε ηνπ Απνζηνιάθε , ν νπνίνο 

αλαθέξεη φηη ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ηελ αδπλακία ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο 

πγείαο λα πξνζέιζνπλ ζε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηφπν, 

φρη κφλν ιφγσ απφζηαζεο θαη αδπλακίαο πξφζβαζεο αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη πνιιέο 

θνξέο είλαη δχζθνιε αθφκε θαη ε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηνπο εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ (Δπθαξπίδε θαη ζπλ 2008).  

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ 

αληηκεησπίδεη ηελ εηδηθφηεηα σο αλαθνχθηζε απφ ην θπθιηθφ σξάξην πνπ επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ελαιιαγή απηή αλήθεη 

ζηνπο ελδνγελείο εξγαζηαθνχο παξάγνληεο πνπ εληείλνπλ ην επαγγεικαηηθφ άγρνο θαη 

νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (burn out) δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ αλάγθε 

αλαδήηεζεο θάπνηαο αλάπαπιαο απφ ηα θιηληθά λνζειεπηηθά θαζήθνληα. 

 ηελ Διιάδα πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθψλ εηδηθνηήησλ κε θνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (1554/1987) ε νπνία νξίδεη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηηο κνλάδεο παξνρήο 

εηδηθφηεηαο, ηε δηάξθεηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θάζε εηδηθφηεηαο.  

 Ο ζεζκφο ησλ εηδηθνηήησλ, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ηίηινπ 

«Δηδηθνύ Ννζειεπηή» ζεσξείηαη επέθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

λνζειεπηέο απφ ηνπο νπνίνπο ε αλάγθε επηκφξθσζεο δειψλεηαη σο θίλεηξν γηα ηελ 

εηδηθφηεηα θαη ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε ησλ (Γεκεηξηάδνπ θαη ζπλ 1994) φηη νη 

λνζειεπηέο ζε ζπληξηπηηθά πνζνζηά εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

γλψζεσλ ηνπο.  

 Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε θαη πξνγξακκάησλ κε 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν απνκάθξπλζεο ηνπ λνζειεπηή απφ ηα θαζήθνληα ηνπ, ζα ελίζρπε 

ηε ζπκκεηνρή λνζειεπηψλ απφ λνζνθνκεία απνκαθξπζκέλα απφ ηα αζηηθά θέληξα ή 

λνζνθνκεία κε κεγάιεο ειιείςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ελφο λνζνθνκείνπ είλαη ην ηζρπξφηεξν νηθνλνκηθφ ραξηί ηνπ, 

επεηδή πεξηθιείεη εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα δεκηνπξγηθέο 

δπλαηφηεηεο (Ησαλλίδνπ θαη ζπλ 2009).  

 Ζ πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο εηδηθφηεηαο απνηειεί έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα απνδείμεη φηη έρεη απνθηήζεη πξνεγκέλεο δεμηφηεηεο. πσο 

νξίδεηαη απφ ην Ακεξηθαληθφ πκβνχιην Ννζειεπηηθψλ Δηδηθνηήησλ , American Board 

of Nursing Specialties , (ABNS 2000) ε πηζηνπνίεζε είλαη ε επίζεκε αλαγλψξηζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο, πνπ απνδεηθλχνληαη κε ηελ 

επίηεπμε πξνηχπσλ φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ζπγθεθξηκέλεο λνζειεπηηθέο 
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εηδηθφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ εθβάζεσλ ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ.    

Δπαγγεικαηηθέο ελψζεηο, φπσο ην ABNS ρνξεγνχλ πηζηνπνηήζεηο εηδηθφηεηαο ππφ ηε 

κνξθή κίαο επίζεκεο αιιά εζεινληηθήο δηαδηθαζίαο απφδεημεο ηεο εμεηδίθεπζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο λνζειεπηηθήο (Marquis et al  2011).  

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο θαίλεηαη λα 

πζηεξεί ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζπαηάιε ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ λνζνθνκείσλ αιιά θαη λα ειέγρεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (Δπθαξπίδε θαη ζπλ  2008). 

 Ζ έιιεηςε ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο παξερφκελεο λέαο γλψζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

απηήο ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαζηζηά αληηιεπηφ φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ηεο λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο θαη νη ππεξεζίεο πγείαο πνπ εθπαηδεχνπλ ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, ηνπο λνζειεπηέο επηηεινχλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ αιιά κνλνκεξή ζηφρν 

αθνχ ην ηειηθφ πξντφλ πνπ είλαη ν εηδηθεπκέλνο ζε γλψζε θαη δεμηφηεηεο λνζειεπηήο δε 

βξίζθεη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ θιηληθή πξάμε ην θαηάιιειν πεδίν ζην νπνίν φιε 

απηή ε ζπζζσξεπκέλε γλψζε ζα κπνξέζεη λα ζπζζσξεπηεί.  

 Απηφ νδεγεί νπζηαζηηθά ζε ζπαηάιε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπηπξφζζεηα, ε 

δηαθαηλφκελε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηε δηδαζθαιία δηαθφξσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ή θαη ηα λνζνθνκεία θαζηζηά εκθαλή 

ηελ έιιεηςε νκνηνγέλεηαο ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ηνπ 

θαηάιιεινπ εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο (Ησαλλίδνπ Φ 

θαη ζπλ  2009). 

 

2.8. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

«Σν δπζθνιόηεξν πξάγκα δελ είλαη λα θάλεηο ηνπο αλζξώπνπο λα απνδερηνύλ λέεο ηδέεο. Είλαη λα 

ηνπο θάλεηο λα μεράζνπλ ηηο παιηέο»  

 John Maynard Keynes 

  

Ζ επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ηξεηο 

ζεκειηψδεηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ θνηλσλία καο. ην θιαζηθφ ηνπ έξγν, 

The Third Wave ν (Toffler 1980) δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη απηέο νη ηξεηο ζεκειηψδεηο 

αιιαγέο είλαη ε αγξνηηθή επαλάζηαζε, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε επαλάζηαζε 

ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ πιεξνθνξηθή θαη ηερλνινγηθή επαλάζηαζε έρνπλ 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ δνχκε θαη δνπιεχνπκε, ηηο αμίεο πνπ πξνζδηνξίδνπκε 

ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ νηθνγελεηαθή καο δνκή. 

      Σν πεξηβάιινλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αιιάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

έκθαζε ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζηε άκεζε πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ μεπεξλά ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. ΄ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ νη 
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ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απνθηνχλ θπξίαξρε ζέζε. Παξ’ φιν πνπ 

θάπνηα θξάηε , κέιε είραλ μεθηλήζεη λα πηνζεηνχλ πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη πηινηηθέο 

εθαξκνγέο, ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ήηαλ 

απηφ πνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ζ 

πξνηππνπνίεζε, ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζα θαηαζηεί νπζηαζηηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ Τγείαο ηνπ Πνιίηε ζηνλ Διιαδηθφ 

θαη Δπξσπατθφ ρψξν ζηνρεχνληαο πάληα ζε έλα αλζξσπνθεληξηθφ ζχζηεκα 

(Μνζρνθίδνπ  2014). 

 Ο ηνκέαο ηνπ m-Health είλαη έλα αλαδπφκελν θνκκάηη ηνπ e-Health, φπνπ νη 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηα 

πγεηνλνκηθά πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πνιιά ππνζρφκελν πεδίν πνπ έρεη πεξηζζφηεξν σο ζηφρν λα ζπκπιεξψζεη ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν παξνρήο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, παξά λα ηνλ 

αληηθαηαζηήζεη. Οη εθαξκνγέο πγείαο ζηηο εμειηγκέλεο θηλεηέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, 

ζηα εθζπγρξνληζκέλα ινγηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζηα ipads θ.α. έρνπλ 

σο ζθνπφ λα ζπλδξάκνπλ ζην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

πξναγσγήο πγείαο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

 θνπφο ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο (Γεκφπνπινο θαη ζπλ 2014) είλαη λα 

αλαδεηρζεί ν ξφινο ησλ mobile applications, νη νπνίεο απνηεινχλ ζήκεξα γέθπξα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ πγείαο θαη ησλ παξνρψλ πγείαο. Μέζσ ηεο 

πιεζψξαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ επξχηεξε ηερλνινγηθή αγνξά ηνπ 

ηνκέα ηεο πγείαο, εληζρχεηαη ην δηθαίσκα ηνπ αζζελή λα θαηέρεη ν ίδηνο ηελ γλψζε γηα 

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο πγείαο. 

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Μαθξπγηαλλάθε θαη ζπλ  2014) νη θνξεηέο ζπζθεπέο 

απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έγθαηξε θαη έγθπξε δηάγλσζε, ηε 

ζεξαπεία, ηελ απνθπγή ηαηξηθψλ ιαζψλ θαη πεξαηηέξσ ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

επαλεηζαγσγψλ βειηηψλνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαη ηέινο πξνάγνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηαηξνχ 

– αζζελή.  

 πλεπψο, ε ηερλνινγία ε νπνία απμάλεη ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ην πεδίν δξάζεσο, 

είλαη κηα ζεκαληηθή δχλακε παξαθίλεζεο ησλ λνζειεπηψλ γηα λα επηδηψθνπλ ηε δηά 

βίνπ κάζεζε. Οη λνζειεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο ελψ εξγάδνληαη ζηηο εηδηθέο 

κνλάδεο θαη θξνληίδνπλ αζζελείο ζε θξίζηκε θαηάζηαζε κε ηερλεηή θαξδηά, αζζελείο 

κε κεηακφζρεπζε θαξδηάο θαη άιια είδε πξνεγκέλσλ ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ.  

     Οη λνζειεπηέο πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

δεμηφηεηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζε πνιινχο ηνκείο φπσο θαη απηνί.  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηνηηθψλ θαη ηε κείσζε 

ιαλζαζκέλσλ δεδνκέλσλ γηα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ νξζέο θιηληθέο απνθάζεηο.  
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      Πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηελ αλαδήηεζε παξά ζηελ θαηνρή 

πιεξνθνξηψλ, ζηελ εξψηεζε παξά ζηελ απάληεζε, ζηελ θαηλνηνκία παξά ζηε 

δηεθπεξαίσζε, ζηελ έκπλεπζε παξά ζηελ απιή ελεκέξσζε ησλ άιισλ (The 

Technology Informatics Guiding Education Reform  2007).  
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Κεθάιαην 3
ν
  

 

                             Κίλεηξα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

«Εάλ θάηη είλαη ζίγνπξν, απηό είλαη όηη ε αιιαγή είλαη ζίγνπξε. Ο θόζκνο πνπ πξνγξακκαηίδνπκε 

γηα ζήκεξα δελ ζα ππάξρεη κε απηή ηε κνξθή αύξην» 

 Phillip Crosby 

 

 

3.1.Πνηόηεηα ζηα ζπζηήκαηα πγείαο & Θεσξίεο αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 

Ζ βησζηκφηεηα ησλ νξγαληζκψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρή κεηάβαζε απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ηεξαξρηθέο δνκέο ζε κνληέια εμεηδηθεχζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ζπιινγηθφ ηαιέλην ηεο νξγάλσζεο. Γνκέο, δηαδηθαζίεο θαη ζηφρνη επηιέγνληαη θαη 

εθαξκφδνληαη γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Ο πεξηνξηζκφο 

ηνπ θφζηνπο θαη ε πνηφηεηα ζπλαληψληαη ζηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, 

ε νπνία έρεη εμειηρζεί ζε έλα κνληέιν ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο έζηξεςε ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

απνηπρεκέλσλ πξνηχπσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε κηα θηινζνθία 

πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαη αλαδήηεζεο ηξφπσλ ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο. Γίλεη έκθαζε ζε κηα δέζκεπζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

«άξηζηνπ» ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Γξ. W.Edward Deming, ζηνλ 

νπνίν θαη νθείιεηαη ε επαλάζηαζε ζηελ Ηαπσληθή βηνκεραλία κεηά ην Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. Οη αξρέο ηνπ Γξ. W.Edward Deming εθαξκφζηεθαλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. ήκεξα, νη αξρέο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Sullivan  

2013).  

Ζ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πνηφηεηαο θαη είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Οη εγέηεο λνζειεπηέο, ησλ νπνίσλ ε πξαθηηθή θαζνδεγείηαη απφ νξζή 

αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα κεηακνξθψζνπλ ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σν 1999 ην institute of Medicine δεκνζίεπζε «Σν ζθάιιεηλ 

είλαη αλζξψπηλν: Γεκηνπξγψληαο έλα Αζθαιέζηεξν χζηεκα Τγείαο» (To Err is 

Human :Building a safer Health System), έλα θείκελν πνπ εζηίαζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ.  

 ηελ έξεπλα ησλ (Rogers  et al 2004) ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 393 

λνζειεπηέο έδεημαλ φηη νη εξγαζηαθέο ψξεο ηνπ 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ μεπεξλνχζαλ 
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ηηο 12 ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα. Ζ έξεπλα απνθάιπςε φηη ν θίλδπλνο ιαζψλ 

απμαλφηαλ φηαλ νη λνζειεπηέο αλαγθάδνληαλ λα δνπιέςνπλ πεξηζζφηεξν, φηαλ έθαλαλ 

ζεκαληηθέο ππεξσξίεο. Οη ππεξσξίεο αχμαλαλ ηελ πηζαλφηεηα λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ιάζνο, άζρεηα κε ηελ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο (Marquis et al  

2011).  

Σν «ηνρεχνληαο ζηελ Πνηφηεηα: Έλα Νέν χζηεκα Τγείαο γηα ηνλ 21ν Αηψλα» 

απνηέιεζε κηα πην ιεπηνκεξή αλαθνξά γηα ην ράζκα κεηαμχ ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα πξνζθέξεηαη θαη απηήο πνπ παξέρεηαη ζηελ 

πξάμε (Roussel et al  2010).  

ην πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηνκέα πγείαο, νη άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε 

κεραληζκψλ αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηνπ ηνκέα πγείαο, ηελ 

αλάπηπμε δνκψλ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο.  

Ζ παξαγσγηθφηεηα, δειαδή ε κνλάδα πξντφληνο (output) ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο κάλαηδεξ 

πεξηιακβάλεη δείθηεο (indicators) πνηφηεηαο θξνληίδαο θαη κπνξεί λα παξαηεξεζεί, λα 

ζπγθξηζεί θαη λα κειεηεζεί. χκθσλα κε θάπνηα ζεσξία, ε παξαγσγηθφηεηα ζα 

δηαηεξεζεί ή ζα απμεζεί κε θάπνην ζπλδπαζκφ εξγαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ακνηβψλ 

θαηά ησλ (Πηεξξάθνο θαη ζπλ  2006).  

 Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ζσζηά ζπζηήκαηα πγείαο πνπ απνθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

θξνληίδα πγείαο είλαη πξνθαλήο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο έρνπλ επηηχρεη έλα ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ 

πιενλέθηεκα κε ηε δεκηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο θαη ιεηηνπξγίεο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

λνζειεία ηνπ θαη ηελ αζζέλεηα ηνπ (Πάγθαινο θαη ζπλ 2002).  

Ο ζρεδηαζκφο πξσηνθφιισλ θξνληίδαο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλαβαζκίδεη 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπλερνχο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ αζζελή κε απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αιιά κπνξεί θαη λα δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο 

θαη πξνβιήκαηα ιφγσ κεγαιχηεξεο πνιππινθφηεηαο θαη κε θαιήο γλψζεο θαη 

εθπαίδεπζεο ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (College of Nurses of 

Ontario 2002). 

ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, κέηξεζε 

ηεο πνηφηεηαο, ζπιινγή θαη αξρεηνζέηεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ 

ππνβνεζνχλ ζηελ έξεπλα. Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελνχο κείσζε ην 
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ρξφλν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο αιιά παξάιιεια αλέδεημε ηελ 

αλαγθαηφηεηα πεξηγξαθήο ηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο θνηλνχο φξνπο. 

 Δκπφδηα, φπσο είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ε αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο, ε απνπξνζσπνπνίεζε ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο δεκηνπξγνχλ δπζρέξεηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο λνζειεπηέο θπξίσο ηεο 

παιαηάο γεληάο ρσξίο φκσο λα κεηψλεηαη ε αμία ηεο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο 

(Υαηδνπνχινπ θαη ζπλ 2012). 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ θηλεηνπνηεί ηνπο ππαιιήινπο ηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

δεκηνπξγηθά. Πξνζθέξεη ην εξέζηζκα πνπ θηλεηνπνηεί ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε 

λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο πειάηεο, ζε πςειά πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά πξφηππα, πνπ δηαηεξνχλ ην θχξνο θαη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο 

θξνληίδαο πγείαο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη κε επηηπρία. Σν πξνζσπηθφ εμειίζζεηαη θαη 

θεξδίδεη απφ ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί δηά βίνπ, 

πξάγκα πνπ εμεγεί θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ θαη ηε δηά βίνπ 

κάζεζε. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα ζπλερίζεη λα είλαη βαζηθή «βηνκεραλία» επεηδή νη δηάθνξεο 

ππεξεζίεο απαηηνχλ εληαηηθή εθπαίδεπζε. ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ δηέπνληαη θαη εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, δηεπθνιχλεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ, ηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ απηνλνκία, ηελ αλάδεημε 

ηαιέλησλ, εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ λα είλαη δίθαηεο, πξνάγνπλ ηελ ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε, ειαηηψλνπλ ην ζηξεο, απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ρσξίο άζθνπε 

έκθαζε ζην ζέκα ηνπ θφζηνπο.  

 Δμαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ειαηηψλεηαη ε αληίζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ εζηηάδεηαη ζε άκεζα πξνβιήκαηα θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπνκέλσο ηα θαιά πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη νηθνλνκηθψο απνηειεζκαηηθά 

(Swansburg et al 1999).  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο ε εξγαζηαθή απαζρφιεζε ζηελ πγεία είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο αληζνξξνπίεο φζνλ αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη 

νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα νπζηαζηηθή παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ν ξφινο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο.     
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«Κιεηδί» ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ 

πγεία είλαη ε αλάπηπμε ησλ εμήο ιεηηνπξγηψλ : 

 ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή αλζξψπηλσλ πφξσλ  

 Αλάιπζε ζην ζρεδηαζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο  

 ηειέρσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηξαηνιφγεζεο θαη επηινγήο 

πξνζσπηθνχ  

 Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο  

 Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη ζρεδηαζκφο θαξηέξαο  

 Βειηίσζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  

 Τγεία θαη αζθάιεηα.  

     Ζ έιιεηςε κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο (follow up) θαη αλαηξνθνδφηεζεο 

(feedback) αλαθέξζεθε σο ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο. Ζ επηινγή 

ησλ θαηαξηηδνκέλσλ παξά ηελ χπαξμε γεληθψλ θξηηεξίσλ έρεη ζπλήζσο επθαηξηαθφ 

ραξαθηήξα. Μέζα απφ έλα πιέγκα επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο εμππεξεηνχλ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ 

νξγαλψζεσλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα νκαιή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Πηεξξάθνο θαη ζπλ  2006). 

 Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί 

σο πςειήο νηθνλνκηθήο αμίαο. Οη εξγνδφηεο επελδχνπλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην 

πξνζθέξνληαο πξνγξάκκαηα (Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ) ππφ ηε κνξθή ηεο 

εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Ζ νηθνλνκία ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη έλα ζχζηεκα «εηζξνψλ - εθξνψλ», δηαδηθαζηψλ θαη 

πξνζαξκνγψλ ηηο νπνίεο ηα πξφζσπα, νη εηαηξείεο, ηα ηδξχκαηα θαη νη θνηλσλίεο 

ζεζπίδνπλ πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο είηε σο άηνκν είηε σο νκάδα αηφκσλ λα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία ή ζηνλ εαπηφ ηνπ (Γείηνλα  2012).  

 ηε λνζειεπηηθή «νη εηζξνέο» είλαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη κφιηο 

πξνζιεθζεί, πνπ πξνζέξρεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο κε κηα πιεζψξα εθνδίσλ, φπσο ε 

πηζηνπνίεζε ηεο εηδηθφηεηαο, ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ε πηζηνπνίεζε 

εθπαίδεπζεο ζην αληηθείκελν ηεο ππνζηήξημεο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη νη επηδεμηφηεηεο ζηε δηνίθεζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα. 

«Δθξνέο» απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη ε 

ηθαλφηεηα, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηα θέξδε ή ε επηζηξνθή ζηε δηθαηνζχλε θαη ε 

αμία πνπ πξνζηίζεηαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην. ηηο πξνζαξκνγέο πεξηιακβάλεηαη ε εθ 

λένπ εθπαίδεπζε θαζψο εκθαλίδνληαη λέεο εξγαζίεο, νη επαγγεικαηίεο λνζειεπηέο 

δηαηεξνχλ ηελ αμία ηνπο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

πνπ ηνπο θηλεηνπνηνχλ θαη πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ην επάγγεικα 

(Swansburg et al 1999).  

Σν πξφβιεκα ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη φηαλ δελ 
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ζπλάδνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ ζηειέρσζε θαη 

ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θιηληθψλ λνζειεπηψλ ε πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κεηψλεηαη θαη αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο παξεκβάζεηο θαη ηα λέα 

δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο. Ζ ηδεαηή εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη απφ 

ηνλ θιηληθφ εθπαηδεπηηθφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ θνηηεηή 

θαη κεηαγελέζηεξα ηνπ επαγγεικαηία λνζειεπηή ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

ην βηβιίν ηεο (Kramer 1974) κε ηίηιν « Reality shock » δειαδή ην ζνθ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο , ν λένο πηπρηνχρνο ηεο Ννζειεπηηθήο αλαιακβάλεη εξγαζία, έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ νη ηδεαηνί ξφινη δελ ζεσξνχληαη ξεαιηζηηθνί 

θαη ην απνηέιεζκα είλαη ζπρλά ε θπγή, ε απνρψξεζε απφ ην επάγγεικα παξά ε 

πξνζπάζεηα ή αηζζάλνληαη εγθισβηζκέλνη θαη δε δηεθδηθνχλ επθαηξίεο κάζεζεο, φπσο 

είλαη ε παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ θαη σο εθ ηνχηνπ παξαθνινπζνχλ ζε ζεκαληηθφ 

επίπεδν ιηγφηεξα ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο. 

ηαλ νη επαγγεικαηίεο θέξνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο επηβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο ξφινπ ζηνπο επαγγεικαηίεο. 

ηαλ νη πξνζδνθίεο πνπ έρεη θάπνηνο γηα ην επάγγεικα θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ξφιν 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ αληίιεςε πνπ απνθηά θαηά ηελ άζθεζε ηνπ, ηφηε βηψλεη 

ηθαλνπνίεζε, ελψ αληίζεηα φηαλ ππάξρεη δπζαξκνλία ηφηε ην άηνκν βηψλεη ηε 

δπζαξέζθεηα θαη ηε ζχγθξνπζε.  

ε απηφ ην πιαίζην ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ παξέρεη θξνληίδα δελ ζπλίζηαηαη 

κφλν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζσζηψλ ηερληθψλ ζηελ εξγαζία ηνπ αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε πνηφηεηα 

ηνπ έξγνπ πνπ παξέρεηαη επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη 

ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία (Γεκεηξηάδνπ –Παληέθα θαη ζπλ 

2009). 

 χκθσλα κε έξεπλεο έρνπλ δείμεη, φηη ε πξφζεζε παξαίηεζεο λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ έκπλεπζε πνπ πξνζθέξεη ε εγεζία ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, δειαδή κηα εκπλεπζκέλε εγεζία ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ (Aiken et al., 2004), πάλσ απφ 40% ησλ λνζειεπηψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκείν δήισζε πσο είλαη δπζαξεζηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο. Ζ κειέηε δείρλεη φηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο θιηληθνχο λνζειεπηέο θάησ ησλ 30 

εηψλ ζθνπεχεη λα παξαηηεζεί απφ ηελ εξγαζία ηνπ ην επφκελν έηνο.  

ε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2007 απφ ην Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Τγείαο Price, 

Waterhouse, Cooper βξέζεθε φηη παξφιν πνπ ν κέζνο ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα λνζνθνκεία είλαη 8,4 %, ε κέζε εζεινχζηα έμνδνο ησλ 

λέσλ λνζειεπηψλ (δηνξηζκέλσλ γηα έλα έηνο ) είλαη 27,1%. ε κηα ρψξα, φπσο ε 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε εληειψο δηαθνξεηηθή ηερληθή ππνδνκή θαη 

δπλακηθή.  
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ε κηα αλαιπηηθή έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο Τγεηνλνκηθήο Έξεπλαο θαη Πνηφηεηαο 

(Agency for Healthcare Research & Quality 2007) βξέζεθε φηη νη ειιείςεηο ζε 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν θφξην εξγαζίαο απνηεινχλ 

πηζαλή απεηιή γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεη 

θαη ην θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

Ζ λνζειεπηηθή σο αλζξσπνθεληξηθφ επάγγεικα, απνδνηηθέο λνζειεπηηθέο κνλάδεο 

ελδπλακψλνληαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εγεηψλ – δηεπζπληψλ γηα απηνδηαρείξηζε θαη 

θαιή ζπλεξγαζία. Μεξηθνί ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ αλάγθε γηα ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ζηε λνζειεπηηθή εγεζία επηζεκαίλνληαη ηδηαίηεξα ζηελ εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία, φπσο : 

 ε πξφζιεςε θαη δηαηήξεζε άξηηα θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ  

 ε κείσζε ηνπ άγρνπο  

 ε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

 ε εγθαηάιεηςε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο  

 ε πξνψζεζε ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο, ε πξνηξνπή ιήςεσο ζπιινγηθψλ 

απνθάζεσλ  

 ε αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ειέγρνπ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ  

 ε θνηλσληθή θαη ε επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ λνζειεπηή  

 ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο  

 ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε  

 ε ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ (Roussel et al 2010).  

    ην δηεζλέο πεξηβάιινλ παξαηεξείηαη έιιεηςε λνζειεπηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

καδί κε κεησκέλεο εγγξαθέο λέσλ ζηα ηκήκαηα λνζειεπηηθήο, θαηάζηαζε πνπ 

πξντδεάδεη γηα παξάηαζε ηεο έιιεηςεο ζηα πξνζερή έηε θαη επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηνπ 

ππάξρνληνο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

    ηελ Διιάδα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη φιν θαη ιηγφηεξνη λένη επηιέγνπλ ζήκεξα ην 

λνζειεπηηθφ επάγγεικα. πλήζσο, είλαη κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ επηινγψλ ησλ 

ππνςεθίσλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα πνιχ ζπρλά ν αξρηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηεο λνζειεπηηθήο λα είλαη δηακεηξηθά αληίζεηνο κε ηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, νη απφθνηηνη απηνί λα αζθνχλ έλα επάγγεικα 

πνπ δελ ππήξρε ζηηο αξρηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη κάιινλ πξνέθπςε σο αλαγθαζηηθή 

επηινγή.  

      Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχλ ην κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ κε πςειά πξνζφληα ζηε ρψξα καο λα επηιέμνπλ σο πξψηε 

επηινγή ην επάγγεικα ηνπ λνζειεπηή. πγθεθξηκέλα, ην επάγγεικα δελ θαίλεηαη λα 

δέρεηαη ην ζεβαζκφ ηεο θνηλσλίαο ζηε ρψξα καο, αθνχ ζην ζχλνιν ηνπο νη λνζειεπηέο 
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βίσλαλ ηελ αξλεηηθή πξνθαηάιεςε ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο, 

θαηάζηαζε πνπ πξνβάιιεη ηελ απαξραησκέλε θαη κε ξεαιηζηηθή δεκφζηα εηθφλα ηνπ 

λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο.  

      Δπηπιένλ, παξάγνληεο φπσο νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαθή θηηξηαθή ππνδνκή 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηνηρεηψδεο έσο κέηξην ην επίπεδν δηάζεζεο ησλ κέζσλ θαη πιηθψλ 

ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη, νη αλεπαξθείο ρψξνη εξγαζίαο, νη ζάιακνη ησλ 

αζζελψλ κε θαθή αξρηηεθηνληθή δνκή θαη ρσξίο ρψξνπο πγηεηλήο, ε αλεπαξθήο 

ζηειέρσζε ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην θπθιηθφ σξάξην, ε κεησκέλε ακνηβή, ην 

«ράζκα» πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο εγεζίαο θαη ε 

απνγνήηεπζε ησλ ίδησλ ησλ λνζειεπηψλ απφ ην πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπο δελ επηηξέπνπλ ζηνπο λνζειεπηέο λα αλαδείμνπλ ζηνπο αζζελείο ηνπο φιεο ηηο 

πιεπξέο ηνπ λνζειεπηηθνχ ξφινπ. 

 Ο ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηηο δηάθνξεο εγεζίεο 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη επηδξά ζε ζεκαληηθφ επίπεδν ζηελ πξνζσπηθή θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ην χθνο ηεο δηνίθεζεο, ε 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεη, ε επίδεημε εκπηζηνζχλεο, ν ζεβαζκφο θαη ε αλαγλψξηζε 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο 

(Γεκεηξηάδνπ – Παληέθα θαη ζπλ  2009). 

 Αμηνζεκείσην ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη δηθαησκέλνη απφ ηελ επηινγή ηνπο 

αηζζάλνληαη νη έρνληεο θάπνην αμίσκα (Γηεπζπληέο Ννζειεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πξντζηάκελνη λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ θαη νη Σνκεάξρεο), επεηδή ην αμίσκα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ επαγγεικαηία γηα πεξηζζφηεξν έιεγρν ζηελ εξγαζία ηνπ, πξνζδίδεη 

γόεηξν ιφγσ ηεο ζεβαζηήο ζέζεο κέζα ζηε λνζειεπηηθή ηεξαξρία θαη παξέρεη 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή αλαγλψξηζε. 

 Ζ αληίιεςε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο 

αμηνθξαηίαο ζην ειιεληθφ λνζνθνκείν απνηειεί αίηεκα πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ 

λνζειεπηψλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαιήζεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο ζην 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν.  

 Χο πξνο ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ «ακνηβή» ηνπ επαγγέικαηνο ζρεδφλ 

ζηελ πιεηνλφηεηα, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απάληεζε αξλεηηθά θαη ν παξάγνληαο 

απηφο ζπλεηέιεζε ζηελ αξλεηηθή απνηίκεζε ησλ πξνζδνθηψλ. ηελ Διιάδα αλ θαη νη 

ακνηβέο ησλ λνζειεπηψλ είλαη ρακειέο, αλαθέξεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ 

ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικα ηνπο, αλ θαη απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη ην 

λνζειεπηηθφ επάγγεικα είλαη «θαθνπιεξσκέλν». 

 χκθσλα δε κε ηελ έξεπλα ησλ (Νηάηζε θαη ζπλ 2007) έδεημε πσο νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο ζεσξνχλ ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνιαβψλ έθηαζε ζην 

100% θαη πςειφ πνζνζηφ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο εκθαλίδεηαη λα έρεη ζεηηθή ζηάζε 

φζνλ αθνξά ζηελ πξννπηηθή αιιαγή ηεο εξγαζίαο (πην ζεηηθνί ζηελ πξννπηηθή απηή 

εκθαλίδνληαη νη γπλαίθεο θαη νη λεαξέο ειηθίεο ).  
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 Ζ αζάθεηα ηνπ ξφινπ, ησλ θαζεθφλησλ απνηειεί άιινλ έλα αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα δπζρέξεηαο θαη ζπγθξνχζεσλ . Δίλαη απαξαίηεηε ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πηπρηνχρσλ λνζειεπηψλ ζηα λνζνθνκεία κε ηαπηφρξνλν δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ 

ησλ λνζειεπηψλ απφ απηά ησλ βνεζψλ λνζειεπηψλ (Κνηδακπαζάθε 2006). 

Απφ ηελ έξεπλα ηεο (Γεκεηξηάδνπ  θαη ζπλ 2009) πξνέθπςε φηη ζηελ Διιάδα 

αθελφο κελ ε πνιηηεία δελ πξνζδηφξηζε λνκηθά ηα ζχγρξνλα θαζήθνληα πνπ έηζη θη 

αιιηψο εθηειεί θαζεκεξηλά ν λνζειεπηήο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ, αθεηέξνπ 

θαζεκεξηλά ν λνζειεπηήο ιφγσ νξγαλσηηθψλ αλεπαξθεηψλ αθηεξψλεη ρξφλν ζηελ 

εθηέιεζε αιιφηξησλ θαζεθφλησλ, θαζεθφλησλ δειαδή πνπ αθνξνχλ ζε επζχλε άιισλ 

επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη λα βηψλεη θαζεκεξηλά ηελ καηαίσζε θαη ηελ απνγνήηεπζε.  

 Καζψο ν ηνκέαο γλψζεο ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο ηεο λνζειεπηηθήο εμειίζζεηαη, 

εμειίζζεηαη θαη ε ηδέα ηεο νιφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη, γίλεηαη 

ζπζηαηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πεδίνπ ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη εγέηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο δηαπίζησζαλ φηη ε παξαγσγηθφηεηα επεξεάδεηαη 

ζεηηθά απφ ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε αμηνπνίεζε ηνπ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Ζ λέα πξαθηηθή δηνίθεζεο 

απνκαθξχλεη ην κέζν επίπεδν δηνίθεζεο θαη εκπηζηεχεηαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Με ηελ 

εκπηζηνζχλε απηή, νη εξγαδφκελνη ελεξγνπνηνχληαη θαη εληζρχνληαη κε ηελ απηνλφκεζε 

ηνπο, αζθψληαο έιεγρν ζην παξαγσγηθφ έξγν ηεο επηρείξεζεο.  

Οη εξγαδφκελνη καζαίλνπλ λα δνπιεχνπλ νκαδηθά θαη λα ελαιιάζζνληαη ζηνπο 

ξφινπο ηεο νκάδαο, καζαίλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα ζέβνληαη ηα 

δηάθνξα ηαιέληα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Με ηελ εθπαίδεπζε νη εξγαδφκελνη 

παξακέλνπλ ελεκεξσκέλνη, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηφζν νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ φζν 

θαη νη πξνζσπηθνί ηνπο ζηφρνη, αλαπηχζζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη σθεινχληαη νη ίδηνη 

ε θνηλσλία θαη ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. Καζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη 

ε ηθαλφηεηα ζηε γλψζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ππνβηβάδεηαη νπφηε ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κία «επέλδπζε» πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ άλζξσπν απφ 

ηνλ επηειηζκφ.  

Πνιινί ζπγγξαθείο ζπληζηνχλ κηα πξνζέγγηζε «κάξθεηηλγθ» γηα ηελ πξφζιεςε 

λνζειεπηψλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα εζηίαδε ηελ πξνζνρή ηεο ζηνλ λνζειεπηή πνπ 

ζα αληηκεησπηδφηαλ σο θαηαλαισηήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Σν «ζρέδην κάξθεηηλγθ» ζα 

πξέπεη λα είλαη έλα ζρέδην δηνίθεζεο ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη απηά πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ γηα λα δηαθεκηζηεί ε ζέζε εξγαζίαο ζηνπο ππνςήθηνπο επαγγεικαηίεο 

λνζειεπηέο. Σα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ, λα ηεζνχλ νη ζηφρνη, λα θαηαζηξσζεί 

θαη λα πξνσζεζεί θάπνην ζρέδην θαη λα αμηνινγεζνχλ νη ζηφρνη (Swansburg  et al 

1999).  
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3.2.Κίλεηξα θαη Δκπόδηα λνζειεπηώλ ζηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε 

 

 

«Σν θίλεηξν είλαη ε ηέρλε ηνπ λα θάλεηο ηνπο αλζξώπνπο λα θάλνπλ απηό 

πνπ ζεο επεηδή ζέινπλ λα ην θάλνπλ». 

 Πξόεδξνο Dwight Eisenhowe 

3.2.1. Θεσξίεο Παξαθίλεζεο  

 

Ζ παξαθίλεζε είλαη κηα έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ ππαγνξεχνπλ κηα νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εζσηεξηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ δείρλνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ζηα αλζξψπηλα φληα. Ζ εζσηεξηθή 

αληίδξαζε δηαηεξείηαη κε ηηο πεγέο ελέξγεηαο, πνπ νλνκάδνληαη θίλεηξα, ζπρλά 

πεξηγξάθνληαη σο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη ηάζεηο. ινη νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθεο θαη 

νη αλάγθεο ελφο αηφκνπ είλαη θαη πνηθίιεο θαη κνλαδηθέο. Ζ παξαθίλεζε κεηξάηαη κε 

παξαηεξήζηκεο, θαηαγεγξακκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Οη δηαθνξέο ζηηο αλάγθεο παξαθηλνχλ 

ηα άηνκα λα επηδηψμνπλ θαη λα πεηχρνπλ ζηφρνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο. 

Ηζηνξηθά, ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε, φηη ε ινγηθή 

θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξάμεηο θάζε αλζξψπνπ εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ 

ζεσξνχληαλ θαησηέξνπ επηπέδνπ σο πξνεξρφκελεο απφ έλζηηθηα ρσξίο λα έρνπλ 

ππνζηεί ινγηθή επεμεξγαζία. ε αληίζεζε ν Γαξβίλνο ππνζηήξημε νηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα έλζηηθηα πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζθέςε θαη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ σο εζσηεξηθέο παξνξκήζεηο. 

Οη ζεσξίεο ηεο παξαθίλεζεο ρσξίδνληαη ζε ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ θαη ζε ζεσξίεο 

δηαδηθαζίαο. Τπάξρνπλ δχν είδε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ: ε 

πξνζέγγηζε «ηνπ ελζηίθηνπ» θαη ε πξνζέγγηζε «ηεο αλάγθεο». Δλψ νη ζεσξίεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ην άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη θαηά έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, νη ζεσξίεο ηεο δηαδηθαζίαο δίλνπλ έκθαζε ζην πσο ε δηαδηθαζία 

ηεο παξαθίλεζεο θαηεπζχλεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ πξνο ηελ απφδνζε, 

βνεζψληαο ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηζηάζεηο, φπσο ε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο, ε ζεσξία ηεο ηζφηεηαο θαη ε ζεσξία ηεο 

ζηνρνζέηεζεο.  

Ζ λνζειεπηηθή είλαη έλα αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα πνπ θηλείηαη κε αλζξψπηλα 

θίλεηξα, έρεη αλζξψπηλνπο ζηφρνπο θαη δεκηνπξγείηαη, αλαλεψλεηαη θαη δηαηεξείηαη απφ 

αλζξψπνπο, ηνπο λνζειεπηέο. Ζ πην επξέσο αλαγλσξηζκέλε εξγαζία ζην ρψξν ησλ 

ζεσξηψλ παξαθίλεζεο είλαη απηή ηνπ (Maslow 1970).Τπνζηήξημε φηη νη αλζξψπηλεο 

αλάγθεο νξγαλψλνληαη κε ηεξάξρεζε ησλ δπλαηνηήησλ: αλψηεξεο αλάγθεο 

εκθαλίδνληαη κφιηο ηθαλνπνηεζνχλ νη θαηψηεξεο αλάγθεο.  

ηαλ θάπνηνο δεη ζην αλψηεξν επίπεδν αλαγθψλ απηφ είλαη θαιφ γηα ηελ αλάπηπμε 
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θαη ηελ πγεία θαη νξγαληθά θαη ςπρνινγηθά. Ζ απηνπξαγκάησζε θαηά ηνλ Maslow είλαη 

κηα αλάγθε ηνπ «εγψ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ. Γελ 

έρεη πιηθή ππφζηαζε θαη ζε κεξηθά άηνκα κπνξεί λα είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ αγάπε 

θαη ηελ αλάγθε λα αλήθνπλ ζε κηα νκάδα ή ηελ αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε. 

Σα θίλεηξα ηνπο αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα, ηελ έθθξαζε ηνπ 

ραξαθηήξα, ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε. Θεσξεί ηελ απηνπξαγκάησζε σο ηελ 

θηλεηήξην δχλακε γηα λα αλαπηπρζεί ε κνλαδηθή γηα θάζε άηνκν αληίιεςε πνπ έρεη 

θάπνηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ησλ αλαγθψλ είλαη ν 

«ζπλαηζζεκαηηθφο ρξπζφο», ε αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε, ε πξνζπάζεηα ησλ 

αλζξψπσλ λα γίλνπλ φηη κπνξνχλ. Οη λνζειεπηέο ζέινπλ λα γίλνπλ φια φζα είλαη ζε 

ζέζε λα γίλνπλ, λα εμαληιήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο, λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνζσπηθά ηνπο πξφηππα απφδνζεο.  

 Οη λνζειεπηέο παξαθηλνχληαη απφ θπζηνινγηθέο αλάγθεο, φπσο ε αλάγθε γηα 

ηξνθή, ε αλάγθε γηα αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη θξνληίδα, νη θνηλσληθέο αλάγθεο γηα 

θνηλσληθφηεηα, ζηνξγή θαη αγάπε, νη αλάγθεο ηνπ εγψ γηα ζεβαζκφ, θνηλσληθή ζέζε 

θαη ππφζηαζε πνπ νδεγνχλ ζηνλ απηνζεβαζκφ ή ζηελ απηνεθηίκεζε, θαζψο θαη ε 

αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε ή απηνεθπιήξσζε. Πνιινί παξαθηλνχληαη απφ γλσζηηθέο 

αλάγθεο γηα θαζαξέο γλψζεηο θαη θαηαλφεζε. Σα θίλεηξα κπνξεί λα είλαη αίζζεκα 

αλαγλψξηζεο θαη έληαμεο ζε κηα γεληθφηεξε νκάδα αηφκσλ, αίζζεκα αγάπεο γηα ηνλ 

άλζξσπν, κηα επηζπκία λα βνεζάεη αλζξψπνπο, ε αλάγθε λα θεξδίδεη ηα πξνο ην δελ ή 

λα εθθξάδεηαη σο άηνκν ή σο έλαο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ αλαγθψλ.  

O (Skinner 1953) ήηαλ άιινο έλαο ζεσξεηηθφο εθείλεο ηεο επνρήο ν νπνίνο 

ζπλέιαβε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θηλήηξνπ, ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Ζ έξεπλα ηνπ (Skinner  1953) γηα ηε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απέδεημε φηη νη άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα 

ξπζκηζηνχλ ψζηε λα ζπκπεξηθέξνληαη θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε βάζε έλα 

ζηαζεξφ ζχζηεκα αληακνηβήο ή ηηκσξίαο. Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ αληακείβεηαη ζα 

επαλαιεθζεί θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ηηκσξείηαη ή δελ επηβξαβεχεηαη ζα εμαιεηθζεί.  

 Καηά ηνλ (Herzberg 1977) πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα πνπ αθνξά ηελ ζεσξία 

παξαθίλεζεο ησλ δπν παξαγφλησλ. Έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ δπζαξεζηνχλ  είλαη νη 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ή νη παξάγνληεο πγηεηλήο. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ν κηζζφο, ε 

εξγαζηαθή αζθάιεηα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε θνηλσληθή ζέζε, ε πνηφηεηα ηεο ηερληθήο 

ηεο επνπηείαο θαη ε πνηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο, 

κε επφπηεο θαη κε πθηζηακέλνπο. 

 Απηά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ηέηνηα πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε δπζαξέζθεηα. Σν άιιν ζχλνιν παξαγφλησλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ είλαη νη 

εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ή ηα κέζα παξνρήο θηλήηξσλ. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ηα 

επηηεχγκαηα, ε αλαγλψξηζε, ε επζχλε, ε πξναγσγή, ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα θαη ε 

πηζαλφηεηα αλάπηπμεο. Γεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα κεγάιε ηθαλνπνίεζε, ηζρπξά 
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θίλεηξα θαη πςειή απφδνζε. Σν άηνκν πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν λα ηα επηηπγράλεη 

(Swansburg  et al 1999). 

     Η ζεσξία Υ θαη ε ζεσξία Φ ηνπ (McGregor 1960) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κηα κνλάδα κε εηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Μηα δηαδηθαζία ειέγρνπ δεκηνχξγεζε πξνζδνθίεο κνλάδαο νη νπνίεο 

εμαζθάιηζαλ ηελ αίζζεζε ηεο επηηπρίαο, ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

παξαθίλεζεο γηα ηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ επζπλψλ. Αλ θαη ηα βαζηθά θίλεηξα ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη θξπθά θαη απξνζδηφξηζηα, νη ελέξγεηεο ηνπ ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ έρνπλ 

γηα ηνλ ίδην θάπνην «λόεκα». 

    Κάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη ν εγέηεο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θξίζε ηνπ γηα 

λα θαηαιάβεη γηαηί έλα άηνκν αληηδξά κε έλα δεδνκέλν ηξφπν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε. Αθφκε θαη ζην ίδην ην άηνκν, νη αλάγθεο παξαθίλεζεο ηνπ δηαθέξνπλ απφ 

θαηξφ ζε θαηξφ. Σν θιεηδί είλαη λα βξνχκε πνηα αλάγθε ππεξηζρχεη ζήκεξα, νη 

άλζξσπνη δελ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο παζεηηθνί ή αληηδξαζηηθνί ζηηο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Σν θίλεηξν, ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε, ε ηθαλφηεηα γηα αλάιεςε ηεο επζχλεο θαη ε 

εηνηκφηεηα λα θαηεπζπλζεί ε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο 

ζπλαληψληαη ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ παξαθίλεζε ελζαξξχλεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ν εκπινπηηζκφο ηεο εξγαζίαο, ν έπαηλνο, ε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ν ζεβαζκφο, 

νη ελαιιαθηηθέο πξναγσγέο, ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζην φξακα, ηηο αμίεο θαη ηε 

ζηξαηεγηθή.  

Ζ ζέζπηζε ησλ ζηφρσλ είλαη κηα κέζνδνο ζρεδηαζκνχ γηα ην κέιινλ. Γίλεη ζηνπο 

αλζξψπνπο «νξκή» επεηδή ζεκαίλεη φηη έρνπλ απνθαζίζεη λα επηδηψμνπλ απηφ πνπ 

ζέινπλ θαη λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη άλζξσπνη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα φξηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο γλψζεηο 

γηα λα πξνβνχλ ζε αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.  

Ο (McClelland  1971) πξφηεηλε θαη κειέηεζε κηα ηέηαξηε ζεσξία πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θηλήηξνπ, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθκάζεζε ησλ ελλνηψλ θαη ηε ζεσξία αλαγθψλ 

εθπαίδεπζεο. Οη ηξεηο αξρηθέο νκάδεο αλαγθψλ εθκάζεζεο πνπ απνθηψληαη κέζσ ηεο 

θνπιηνχξαο είλαη ε αλάγθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ε αλάγθε γηα ηελ νκαδηθή 

εξγαζία θαη ε αλάγθε γηα δχλακε (Swansburg et al 1999).  

Μηα ζπκβηβαζηηθή πξνζέγγηζε ζηηο αλσηέξσ αθξαίεο ζεσξήζεηο πξνζθέξεη κηα 

πνιχ πην πξφζθαηε ζεσξία απηή ηνπ (Woodworth 1918) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά δηακνξθψλεηαη απφ εζσηεξηθέο παξνξκήζεηο πνπ φκσο 

ηξνπνπνηνχληαη απφ εκπεηξίεο, απφ ηελ έληαζε θαη ηε κνξθή ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ θαζψο θαη απφ ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

άηνκν. 

Ζ ζεσξία ηεο ελίζρπζεο, ησλ πξνζδνθηψλ δηαηππψζεθε απφ ηνλ (Vroom 1964) δίλεη 

έκθαζε ζην ξφιν ησλ επηβξαβεχζεσλ θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
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επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ ζεσξία ηεο ελίζρπζεο ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη 

αληηδξνχλ ζπλεηδεηά θαη ελεξγά πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπο.  

Ο Vroom πηζηεχεη φηη ηα άηνκα παξαθηλνχληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα πνπ δίλνπλ ζ’ απηά ηα απνηειέζκαηα. Σξεηο ζπληζηψζεο 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

θαηαβάιιεη έλα άηνκν : 

 Πξνζδνθία (expectancy) πνπ είλαη ε αληηιακβαλφκελε πηζαλφηεηα φηη ε 

πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν απφδνζεο 

ή ζπκπεξηθνξά. 

 Λεηηνπξγηθόηεηα (instrumentality) πνπ είλαη ε πεπνίζεζε φηη έλα δεδνκέλν 

επίπεδν απφδνζεο ή ζπκπεξηθνξά ζα νδεγεζεί ζε θάπνην απνηέιεζκα 

(επηβξάβεπζε ή ηηκσξία). 

 Ηζρύο (valence) πνπ είλαη ε αληηιακβαλφκελε αμία (ειθπζηηθφηεηα ή κε) ελφο 

απνηειέζκαηνο.  

      Ζ ζεσξία ηεο Ηζνηηκίαο , equity theory, (Adams 1963, 1965) ππνζηεξίδεη φηη ε 

πξνζπάζεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ 

ηεο ηζφηεηαο ή ηεο αληηιακβαλφκελεο δηθαηνζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ο φξνο 

ηζνηηκία ζεκαίλεη φηη έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη πσο ε πξνζθνξά ελφο αηφκνπ ζηελ 

εξγαζία αληακείβεηαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε πξνζθνξά θάπνηνπ 

άιινπ αηφκνπ. Οη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ εξγαζία θαη 

ηα απνηειέζκαηα, επηβξαβεχζεηο πνπ ζεσξνχλ δίθαηα θαη ηζφηηκα. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εξγαζία ηνπο ζα εηζπξάμνπλ κεγαιχηεξεο απνιαβέο.  

 ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ζεσξίεο, ππάξρεη θαη ε ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο 

(goal – setting theory), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη νη απνιαβέο ή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απφδνζεο ζηα θαζήθνληα απηά θαζαπηά πνπ θάλνπλ έλα άηνκν λα 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα, αιιά κάιινλ ν ζηφρνο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο αξρέο ζην θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ (Locke 1968) : 

 Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη νδεγνχλ ζε πςειφηεξε απφδνζε απ φ,ηη νη γεληθνί 

ζηφρνη φπσο «θάληε φ,ηη ην θαιχηεξν». 

 Οη ζπγθεθξηκέλνη, δχζθνινη ζηφρνη νδεγνχλ ζε πςειφηεξε απφδνζε απφ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο, εχζηνρνπο ζηφρνπο ππφ ηνλ φξν φηη ζα ηνπο απνδερηνχλ νη 

εκπιεθφκελνη.  

 Σα θίλεηξα φπσο ηα ρξήκαηα, ε γλψζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν έπαηλνο θαη ε 

απνδνθηκαζία, ε ζπκκεηνρή, ν αληαγσληζκφο θαη ηα ρξνληθά φξηα επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά κφλν αλ θάλνπλ ηα άηνκα λα αιιάμνπλ ζηφρνπο πνπ ηνπο έρνπλ 

αλαηεζεί απφ άιινπο.  

Οη ζεσξίεο απηέο νδήγεζαλ ζηε κεραληζηηθή θαη νξγαλσζηαθή ζεψξεζε. Κάζε 

ζεσξία παξαθίλεζεο ή ηερληθήο ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο επηζπκεηήο 
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θηλεηνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία.          

Ζ απνηειεζκαηηθή παξαθίλεζε επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ηνλ εχζηνρν ζπλδπαζκφ 

ζεσξηψλ θαη ηερληθψλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν. Ζ πξψηε ππνζηεξίδεη φηη ν 

άλζξσπνο ζηεξείηαη ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη φηη ζπκπεξηθέξεηαη θαζνδεγνχκελνο απφ 

αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο, ελψ αληίζεηα ε νξγαλσζηαθή απνδέρεηαη ηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ λα θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιειεπηδξψληαο ζπλερψο 

ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ αιήζεηα βξίζθεηαη ζε έλα ζχλζεην πξφηππν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε 

ζπλδπαζκέλε δξάζε εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ θαη εμσηεξηθψλ δξάζεσλ. Ζ γεληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη ε εηδηθφηεξα ε ζηάζε ησλ λνζειεπηψλ απέλαληη ζηε 

πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

(έλζηηθηα, παξνξκήζεηο, ζπλαηζζήκαηα), δηαλνεηηθνχο παξάγνληεο (βνχιεζε, 

απνθάζεηο, επηζπκίεο) θαη αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

πξνζθνξά θηλήηξσλ πνπ θαζνδεγνχλ κε δηαθνξεηηθή έληαζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Cross, ν νπνίνο δέρεηαη κηα αιιεινπρία απφ αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

μεθηλνχλ απφ ηε ζπλερή απηνθξηηηθή θαη απηναμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ γηα λα 

θαηαιήμνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ελδηάκεζα 

αιιειεπηδξνχλ νη ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ηπρφλ εκπφδηα ή επθαηξίεο ή αθφκα θαη 

γεγνλφηα ζηαζκνί θαηά ηελ πνξεία ηεο πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε (γήξαλζε, ζπληαμηνδφηεζε, ζάλαηνο πξνζθηινχο 

αηφκνπ ) ή ζεηηθή (πξναγσγή, αιιαγή ζέζεο, λέα θαζήθνληα). 

Δθφζνλ φινη απηνί νη παξάγνληεο ζα εληζρχζνπλ ηε δηάζεζε ηνπ 

επαηζζεηνπνηεκέλνπ λνζειεπηή λα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ζα ηνπ ηνλψζνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζε, ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Πηζαλφηαηα απηφ ελ κέξεη δίλεη κία απάληεζε ζην θαηλφκελν πνπ ζπρλά 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ λα επηδεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε ηα ίδηα άηνκα (Παλαγησηνπνχινπ θαη ζπλ 

2012).  

 Ζ γλψζε ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ παξαθίλεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

εξγαζηαθήο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, θάζε εξγαδφκελνο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

θαη ζηφρνπο. Οη λνζειεπηέο ζα κάζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ επηιεθηηθά ηηο ζεσξίεο 

γηα ηελ παξαθίλεζε. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηία πγεία δελ είλαη ηθαλή θαη 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα ηνλ νδεγήζεη ζηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο αιιά απαηηείηαη θαη ε πξνζθνξά θηλήηξσλ ή αληίζεηα κπνξεί λα 

αλαραηηηζηεί απφ ηελ εκθάληζε εκπνδίσλ.  

 Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη κε ηε κείσζε ηνπ 
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εξγαζηαθνχ ζηξέο. Δπηπξφζζεηα νη θαηάιιεινη εθπαηδεπκέλνη επαγγεικαηίεο 

λνζειεπηέο έρνπλ επηδείμεη πςειή παξαγσγηθφηεηα ιηγφηεξα επαγγεικαηηθά 

αηπρήκαηα θαη ιάζε, θαιχηεξν εξγαζηαθφ θιίκα επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

θαιχηεξεο εθβάζεηο αζζελψλ.  

ηνηρεία πνπ κπνξνχλ κεηαμχ άιισλ λα απνηειέζνπλ εκπφδηα ζηελ θηλεηνπνίεζε 

γηα ζπκκεηνρή απνηεινχλ ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ν ηχπνο ηεο εθπαίδεπζεο. Μία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε 

απνηειεί ε ζπλαίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο θάζε λνζειεπηή γηα ηε ζσζηή 

άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο. 

Ζ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε παξαηεξείηαη 

ζπλήζσο ζ’ απηνχο πνπ έρνπλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο γηα λα ηελ απνθηήζνπλ. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ λνζειεπηέο πνπ αηζζάλνληαη φηη κεηνλεθηνχλ ζε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ή λνζειεπηέο πνπ ιφγσ γεσγξαθηθήο απφζηαζεο απφ 

νξγαλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ή ζηελ κε έγθπξε θαη έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζεσξνχλ κάηαηε θάζε πξνζπάζεηα ζε ζπκκεηνρή 

ζηα πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο (Παλαγησηνπνχινπ  

2012).  

Μηα ζπλαηζζεκαηηθή επθπήο εγεζία απνηειεί ην «θιεηδί» γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

εξγαζηαθνχ θιίκαηνο πνπ εληζρχεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα πξάμνπλ 

ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχλ κε ελζνπζηαζκφ, ην νπνίν νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο απφδνζεο. Ζ επθπΐα ηνπ λνζειεπηή είλαη ζεκαληηθή, πξέπεη φκσο λα 

πεξηιακβάλεη θαη βαζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Ο (Coleman 1998) νξίδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο σο κηα ηθαλφηεηα 

κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη νδεγεί ζε εμαηξεηηθή 

απφδνζε ζηελ εξγαζία. Οη ηθαλφηεηεο απηέο εκθαλίδνληαη αλά νκάδεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απηεπίγλσζε, ηελ απηνδηαρείξηζε, ηελ θνηλσληθή επίγλσζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ.  

χκθσλα κε ηελ πξψηε κεγάιε εξεπλεηηθή κειέηε ηνπ (Houle  1961) θαηέηαμε ηε 

ζηάζε θαη ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ επαγγεικαηηψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα άηνκα πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

επηινγή ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξνζδνθνχλ λα επηηχρνπλ 

κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (goal-oriented). 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη φζνη επηιέγνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε θχξην γλψκνλα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αλαδεηψληαο πξψηηζηα ηελ θνηλσληθή επαθή (activity-oriented). 

 ηελ Σξίηε θαηεγνξία ηα άηνκα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο, 

πξνο ράξε ηεο γλψζεο, (learning-oriented).  
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Αξγφηεξα βαζηζκέλνη ζηελ παξαπάλσ θαηαλνκή βαζίζηεθαλ νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζηε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε 

πεξηγξάθεθαλ σο θηλεηήξηεο θαηεπζχλζεηο (motivational orientations) ή απιά θίλεηξα 

θαη αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε.  

Απηέο νη θηλεηήξηεο θαηεπζχλζεηο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε πέληε θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ: 

 Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε (professional improvement and 

development). 

 Δπαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο (professional service) 

 Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέξθνπο ( Learning and interaction with 

colleagues) 

 Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα (personal benefits and job 

security) 

 Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε (professional commitment). 

 

3.2.2 Αλαζθόπεζε εξεπλώλ  

 

Ζ θιίκαθα PRS αλαπηχρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη κάιηζηα ηαηξνχο απφ ηνπο ( Grotelueschen et al  1981). Οη 

εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηα θίλεηξα 211 ηαηξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ζε ηέζζεξα λνζνθνκεία ηνπ Ηιηλφηο ησλ ΖΠΑ.  

    Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη απηφ πνπ ηνπο θηλεηνπνηνχζε πεξηζζφηεξν ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, 

ε εμππεξέηεζε θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, ε επαγγεικαηηθή 

απηνγλσζία, ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε επαγγεικαηηθή ελδπλάκσζε θαη 

ε άλνδνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο θχξνπο. 

πλεπψο, ηα νθέιε αθνξνχλ φρη κφλν ηνλ εθπαηδεπφκελν αιιά θαη ηνλ θνξέα 

εξγαζίαο, ηνπο πθηζηακέλνπο, ηνλ πειάηε, ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη θαηά 

επέθηαζε ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ αλαβάζκηζε δηνηθεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Ζ (Corne 1986) δηεξεχλεζε ηε ζρέζε θηλήηξσλ κε επηιεγκέλα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα PRS θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

αλέθεξε σο ζεκαληηθά θίλεηξα ηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη 

ηεο παξνρήο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο, ελψ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε 

απνθαζηζηηθφηεηα, ε κεζνδηθφηεηα θαη ε ζηνρνζεζία ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ηα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ζε ΔΔ.  

 Ζ (Desilets 1995) δηεξεχλεζε ηα θίλεηξα ησλ λνζειεπηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ΔΔ 

κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο PRS ζε εζληθφ ζπλέδξην ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Σα 
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απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα θπξηφηεξα θίλεηξα αθνξνχζαλ ηε δηαηήξεζε 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπο. 

Δπίζεο, παξαθηλνχληαλ απφ καζεζηαθέο αλάγθεο θαη επηζπκία αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

ζπλαδέξθνπο ηνπο. Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη ε βαζηθή 

λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε, ν ηνκέαο εξγαζίαο, ε ειηθία θαη ε πξνυπεξεζία επεξέαδαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

ηελ Γθάλα ην (1997) ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα θιίκαθα ζε κηα κεγάιε κειέηε γηα 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ζπκκεηνρή ζηε ΔΔ. 

Σέζζεξηο νη θπξηφηεξνη ιφγνη ζπκκεηνρήο: 1) Ζ δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε 

επαγγεικαηηθήο γλψζεο, 2) ε αιιειεπίδξαζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε 

ζπλαδέιθνπο, 3) ε απφθηεζε πςειφηεξνπ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ θαη 4) ε απνθπγή 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δπηπξφζζεηα βξέζεθε φηη ε ειηθία θαη ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε επεξέαδαλ ηα θίλεηξα ηνπο γηα ΔΔ, κε ηνπο αλχπαλδξνπο, ηνπο 

δηαδεπγκέλνπο θαη ηνπο λεφηεξνπο λα επηδεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο νκάδεο.  

 χκθσλα κε ηε (Aucoin 1998) δηεξεχλεζε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε λνζειεπηέο 

κε εμεηδίθεπζε ζηελ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εξγάδνληαλ ζε λνζνθνκεία 

ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Ννζνθνκείσλ ησλ ΖΠΑ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ σο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηελ επηθαηξνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Πεξαηηέξσ ε αλάιπζε θαηέδεημε φηη ε έιιεηςε πφξσλ (ρξφλνο, ρξήκαηα), ε 

πξνζβαζηκφηεηα θαζψο θαη ην ππνρξεσηηθφ θαζεζηψο ηεο πλερηδφκελεο 

Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο επεξέαδαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο.  

 Οη (Flores & Castillo 2006) δηεμήγαγαλ ζηελ Ηζπαλία παξφκνηα κειέηε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ΔΔ. 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ λνζειεπηέο απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σα 

θπξηφηεξα θίλεηξα πνπ αλέθεξαλ αθνξνχζαλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε 

ελδπλάκσζε. Απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην εηήζην εηζφδεκα, ην θπθιηθφ 

σξάξην, ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη ε ειηθία επεξέαζαλ 

ζεκαληηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξνγξάκκαηα. Απφ ηελ έξεπλα δελ 

θάλεθε λα επεξεάδεηαη ε ζπκκεηνρή απφ ην γεγνλφο ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα.  

 ηελ έξεπλα ησλ (Pena et al 2006) ζην Μεμηθφ, φζν αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημε φηη πξνζσπηθνί παξάγνληεο, φπσο ηα 

έζνδα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο, θαη κάιηζηα φζν πςειφηεξα είλαη ηα έζνδα, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην 

επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε.  

Δπηπιένλ, επαγγεικαηηθνί παξάγνληεο, ην αθαδεκατθφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ν 



 

105 

ηίηινο θαη ε ζέζε εξγαζίαο θαη θπξίσο επαγγεικαηίεο λνζειεπηέο πνπ θαηέρνπλ 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα. 

Δλδηαθέξνλ ηεο κειέηεο είλαη πσο, ε ζπκκεηνρή ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε 

επεξεάδεηαη επίζεο απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κέιε αληηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα 

σο ρξήζηκα. Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη ηθαλνί λα αληηιεθζνχλ ηη ζέινπλ λα κάζνπλ θαη λα 

είλαη πην πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ φηαλ αληηιακβάλνληαη θάπνηα εθαξκνγή γηα απηή 

ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο.  

 ηελ Διιάδα, αλεβξέζεθαλ δχν δεκνζηεπκέλεο κειέηεο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηε ΔΔ. Πξψηε είλαη κηα κειέηε ησλ (Κπξηφπνπινπ θαη ζπλ 2003) φπνπ δηεξεχλεζαλ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ ηαηξψλ ζηε ΔΔ θαζψο θαη ηηο αλαθεξφκελεο αλάγθεο ηνπο ζε απηή. 

Αλαθέξζεθαλ πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηαηξψλ ζε θαηεπζπλφκελε εθπαίδεπζε 

(ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα) θαη δξαζηεξηφηεηεο απηνεθπαίδεπζεο (επηζηεκνληθά πεξηνδηθά) 

ελψ παξάιιεια δηεξεπλήζεθαλ θαη νη αλάγθεο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο αλά 

εηδηθφηεηα.  

 Πην πξφζθαηα νη (Πηεξξάθνο θαη ζπλ 2006) δηεξεχλεζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα πγείαο ζε 

λνζνθνκεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. Τςειά πνζνζηά ηαηξψλ αλέθεξαλ 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα (92,6%) θαη κειέηε άξζξσλ (90%). Αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λνζειεπηέο ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο αλσηέξσ εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο βξέζεθαλ ρακειφηεξα ζπγθξηηηθά κε ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα. 

      ρεηηθά κε ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο δηαθαίλεηαη κηα ζαθήο δηαθνξά κεηαμχ ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ θαη 

άιισλ εηδηθνηήησλ θαζψο ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε πνιιαπιά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Ζ 

ελεξγφο ζπκκεηνρή έγθεηηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ θαη πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ζηα νπνία πεξαηηέξσ ε ζπκκεηνρή ππνδειψλεηαη θαη απφ ηελ παξνπζίαζε 

εξγαζηψλ. Ζ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί θξηηήξην εμέιημεο ζηελ ηαηξηθή 

θνηλφηεηα παξέρνληαο ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο.  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Νηάηζε θαη ζπλ 2007) ε αλάγθε ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε αληαλαθιάηαη απφ ηνλ βαζκφ 

αμηνιφγεζεο ηνπο θαη κάιηζηα επαγγεικαηίεο πγείαο κε πεξηζζφηεξεο ζπνπδέο ζην 

βηνγξαθηθφ ηνπο θαη κε πςειφηεξε έθεζε πξνο ζπλερή κεηεθπαίδεπζε έδεημε φηη έρνπλ 

απμεκέλεο απαηηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα βαζκνινγνχλ πεξηζζφηεξν απζηεξά ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη θάζε λνζνθνκείν. 

 χκθσλα κε ηηο κειέηεο νη επηθξαηέζηεξνη παξάγνληεο παξαθίλεζεο απνηεινχλ ηελ 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λνζειεπηψλ, ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ηνπο, ηελ επαγγεικαηηθή απηνγλσζία θαη ηελ 

ελδπλάκσζε, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέξθνπο, ηελ άλνδν ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θχξνπο. Κάπνηα πεξαηηέξσ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην εηήζην εηζφδεκα, ε 
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ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη ε ειηθία βξέζεθε φηη επεξέαδαλ ηελ 

πξνζέιθπζε ησλ λνζειεπηψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Σν βαζηθφηεξν «θιεηδί» ηεο επηηπρίαο ζηνπο λνζειεπηέο είλαη ε ζπλεηδεηνπνηεκέλε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε πξνψζεζε θαη 

νη ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ 

λνζειεπηψλ. Οη λνζειεπηέο είλαη ελεκεξσκέλνη εξγαδφκελνη, νη νηθνλνκηθέο 

αληακνηβέο πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα απφ 

ηελ εξγαζία θαη γίλνληαη εκπφδηα γηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. ηαλ εθηεινχλ εξγαζηαθά θαζήθνληα ίζεο δπζθνιίαο, ζέινπλ λα 

έρνπλ θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ίζεο αμίαο. 

 Ζ ακνηβή απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο ή ηεο ςπρνινγηθήο δηάζηαζεο ησλ 

λνζειεπηψλ. Οη λνζειεπηέο επηζπκνχλ αθφκε πςειφηεξε βαζκίδα ζηελ ηεξαξρία, 

δχλακε θαη θνηλσληθή ζέζε αλάινγε κε εθείλε ησλ άιισλ ελεκεξσκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ κεγαιχηεξε επίζεκε εθπαίδεπζε θαη νη πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο 

κεηαθξάδνληαη ζε πςειφηεξα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα θαη απμεκέλα πξφηππα 

δηαβίσζεο. Οη ηδέεο κάιινλ παξά νη θπζηθνί πφξνη νδεγνχλ ζε απμεκέλε νηθνλνκηθή 

αμία. Οη θαιά εηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη κπνξνχλ πην εχθνια λα αιιάδνπλ εξγαζία θαη 

ζπλεπψο κέλνπλ ιηγφηεξν θαηξφ άλεξγνη.  

 

3.3. Πνηόηεηα δσήο ησλ λνζειεπηώλ  

 

 Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο 

ππεξεζίεο πγείαο απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο αιιά θαη ησλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζρεδηαζκφ ησλ αιιαγψλ 

κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ εξγαζία ζην 

λνζνθνκείν επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δίλαη γλσζηφ φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ 

λνζειεπηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν. 

Μειέηεο επηζεκαίλνπλ φηη νη λνζειεπηέο βηψλνπλ κεγαιχηεξν επαγγεικαηηθφ stress 

απφ ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε κέιε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ςπρηαηξηθά ηκήκαηα βξέζεθε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάληιεζε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο θαη ηελ πξνυπεξεζία 

(Αδαιή θαη ζπλ 2002). Ηδηαίηεξα επεξεάδεηαη ε δσή ησλ γπλαηθψλ αιιά θαη φζσλ 

έρνπλ πξνυπεξεζία άλσ ησλ 10 εηψλ, ην εξγαζηαθφ stress ησλ γπλαηθψλ ζσκαηνπνηείηε 

θαη εθθξάδεηαη ζε αίζζεκα ζιίςεο θαη καηαίσζεο.  

 Ο θφξηνο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ην θπθιηθφ σξάξην, 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε έιιεηςε εζηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε 

πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νη παξάγνληεο απηνί θαίλεηαη λα 
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επηδξνχλ ζηελ πλεπκαηηθή πγεία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα πξνθαινχλ 

πςειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο.  

Δπηπιένλ, νη λνζειεπηέο είλαη επηξξεπείο ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burn out syndrome) θάηη πνπ ζε πνιιέο κειέηεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ηνλίδνπλ ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ζπλδξφκνπ ζηελ 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο ην άγρνο θαη ε κειαγρνιηθή δηάζεζε επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ αζζελή θαζψο θαη ην αίζζεκα απαμίσζεο 

πξνεξρφκελν απφ αζζελείο, ζπλαδέιθνπο ή ηελ δηνίθεζε θέξεηαη λα ληψζεη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Νηάηζε θαη ζπλ 2007). 

 Οη ηδηαίηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή 

απαμίσζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθή βίαο ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ε θαηαπφλεζε ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πνλνθεθάινπο, έιθνο, αιιεξγίεο, δεξκαηίηηδεο έληνλα ην αίζζεκα θφπσζεο, αίζζεκα 

κειαγρνιίαο θαη επηζπκία λα θιάςνπλ ληψζεη κεξηθέο ή θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Νηάηζε θαη ζπλ 

2007). 

χκθσλα κε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα ην σξάξην εξγαζίαο θαη εηδηθά ε 

λπρηεξηλή βάξδηα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηα επίπεδα νξκνλψλ θαζψο θαη ηε δηάξθεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Μαξβάθε θαη ζπλ 2007) 

κηθξφ πνζνζηφ λνζειεπηψλ εμαζθάιηδε ηθαλνπνηεηηθέο ψξεο χπλνπ ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ σο γνλείο θαη σο ζχδπγνη.  

 ε αλάινγε κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Αγγιία ην 1997 αλαθέξεηαη φηη ην 50% ηνπ 

δείγκαηνο θνηκάηαη 7-8 ψξεο ηελ εκέξα. Σν κε ζηαζεξφ πξφγξακκα ησλ λνζειεπηψλ 

έδεημε πσο έλα κηθξφ πνζνζηφ γεπκάηηδε θαζεκεξηλά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ην 

θπθιηθφ σξάξην απνηειεί πεγή άγρνπο ζηνπο λνζειεπηέο. πρλά ε νηθνγελεηαθή ηνπο 

δσή κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ εξγαζία ηνπο ή θαη ην αληίζηξνθν θαζψο νη ζπρλέο 

βάξδηεο νδεγνχλ ζηελ απνμέλσζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Διάρηζηνη ήηαλ νη λνζειεπηέο πνπ αθηέξσλαλ ρξφλν ζε πξάγκαηα πνπ ηνπο 

επραξηζηνχζαλ θαη πνπ είραλ επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπο, φπσο ε 

γπκλαζηηθή, ν ρνξφο, κειέηε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ θαη μέλσλ γισζζψλ, αθφκε θαη ε 

ηαθηηθή επίζθεςε ζε ηαηξφ ηνπο. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε λνζειεπηέο πνπ πξνθιήζεθαλ 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο ζηε Γαλία ην 1996 θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε άζθεζε κείσζε ηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη δπλάκσζε ηνπο 

κπο ησλ λνζειεπηψλ (Skargren et al  1996). 

 Έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο έδεημε φηη λνζειεπηέο πνπ ππνβάιινληαλ ζε 

πξφγξακκα ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ην ιφγν ησλ πεξηθεξεηψλ 

κέζεο, ηζρίνπ θαη ηα επίπεδα HDL ρνιεζηεξφιεο παξνπζίαζαλ κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ 
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βάξνπο (Κνζκίδεο θαη ζπλ 2005).  

Οη θιηληθνί λνζειεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εξγάδνληαη ππφ ζπλζήθεο έληνλνπ 

stress, ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, κε κηθξή απηνλνκία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαζψο ζπρλά ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ πνιηηηθέο πνπ θάπνηνη άιινη έρνπλ 

επηιέμεη (Μαξβάθε θαη ζπλ  2007).  

 ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Καλαδά απφ ηνπο (Borman et al 1993) γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ stress πνπ βηψλνπλ νη λνζειεπηέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

επηζεκάλζεθε ν αληίθηππνο πνπ απηφ έρεη ζηε δσή ηνπο ζπλνιηθά. Σα επαγγέικαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην ρψξν ηεο πγείαο ζπλεπάγνληαη φρη κφλν ζσκαηηθή αιιά θαη ςπρνινγηθή 

θφπσζε ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θχζεο (αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, ηνπ πφλνπ, 

ηνπ ζαλάηνπ, ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

αζζελψλ).  

 ηελ έξεπλα ησλ (Μαξβάθε θαη ζπλ 2007) έδεημε φηη νη λνζειεπηέο αθηεξψλνπλ 

ειάρηζην πνηνηηθφ ρξφλν γηα ζπλάληεζε κε θίινπο, γηα πεξπάηεκα ή γηα άιιε 

δηαζθέδαζε. Ζ πίεζε θαη ην stress πνπ ληψζνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο αληαλαθιάηαη θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο.  

Μεγάιν πνζνζηφ λνζειεπηψλ δήισζε φηη ήηαλ θαπληζηέο θαη κία κειέηε πνπ έγηλε 

ζηελ Αγγιία απφ ηνπο (John et al 2003) δείρζεθε φηη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ είλαη 

θαπληζηέο αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζηνπο αζζελείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπλίδνληεο. Γπζηπρψο, παξά ηηο αλεζπρεηηθέο επηπιψζεηο 

ηνπ θαπλίζκαηνο νη λνζειεπηέο ζπλερίδνπλ ζε πςειά πνζνζηά λα θαπλίδνπλ.  

 Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Νηάηζε θαη ζπλ 2007) νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο ζεσξνχζαλ φηη ρξεηάδνληαη εζηθή επηβξάβεπζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη 

ζεσξνχζαλ επίζεο ρξήζηκε ζε πνζνζηφ 100% ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

χπαξμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ stress θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο αιιά θαη ηε βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο.  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Καξατζθνπ θαη ζπλ 2014) νη γηαηξνί δήισζαλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη κηθξφηεξε θφπσζε απφ ηνπο 

λνζειεπηέο. Ο παξάγνληαο νκαδηθή εξγαζία πνίθηιε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ. Σν ζπλνιηθφ θιίκα αζθάιεηαο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ 

ηελ έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο ησλ εξγαδφκελσλ. 

ην ζχλνιν ηνπο νη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην έξγν ηνπο κε πηζαλέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ. Γηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θιίκαηνο αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ θαη ησλ γηαηξψλ αιιά 

δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ζην ζπλνιηθφ θιίκα αζθάιεηαο ησλ ηκεκάησλ ζην ίδην 

λνζνθνκείν. Οη ινηκψμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην θιίκα θαη ηελ θνπιηνχξα αζθαιείαο ελφο νξγαληζκνχ 
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πγείαο.  

 

3.4.Τγεία θαη αζθάιεηα ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

Σν λνζνθνκείν απνηειεί έλα ρψξν εξγαζίαο ζηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε 

βηνινγηθνχο, ρεκηθνχο, θπζηθνχο, εξγνλνκηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

απεηινχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο. Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία απνηειεί εξγνδνηηθή ππνρξέσζε. ηαζκφ ζηε δηαδξνκή ηεο λνκνζεηηθήο 

παξέκβαζεο ζηα δεηήκαηα απηά απνηέιεζε ν λφκνο – πιαίζην 1568/85 γηα ηελ Τγηεηλή 

θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

  Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ απεηιεί ηελ πγεία ησλ λνζειεπηψλ γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεηαη απφ ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη 

ν θίλδπλνο απφ ηα ινηκψδε λνζήκαηα.  Πνιινί θίλδπλνη είλαη πξνθαλείο ελψ άιινη δελ 

είλαη γλσζηνί, γηα ηελ πξφιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ επηβάιιεηαη φρη κφλν ε 

αλαγλψξηζε ηνπο αιιά θαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο. Χο « εθηίκεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο» νξίδεηαη ε δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ (hazards) θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ πφζν επηθίλδπλνη είλαη νη 

θίλδπλνη απηνί (Σδηαθέξε θαη ζπλ  2006).  

   ην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο ν ζθνπφο ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο είλαη λα γίλεη εθηθηή ε ιήςε κηαο έγθπξεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ειέγμνπλ ηελ έθζεζε ζε επηθίλδπλνπο γηα ηελ πγεία 

παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Ο αθξηβήο νξηζκφο ησλ βεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί επαξθήο έιεγρνο.  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Σδηαθέξε θαη ζπλ 2006) σο πξνο ηελ κεζνδνινγία 

εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηα λνζνθνκεία ππάξρνπλ ηξεηο θάζεηο : 

 Δληνπηζκφο ησλ πεγψλ θηλδχλνπ  

 Δμαθξίβσζε ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο  

 Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ έθζεζεο  

     Ζ κειέηε αλέδεημε ηα «θελά» πνπ δεκηνπξγνχληαη σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ αζζελψλ παξφιν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ηελ ηειεπηαία 20εηία δελ εθαξκφδεηαη. Με απνηέιεζκα ε «ηδέα» 

ησλ άγλσζησλ παξαγφλησλ λα γίλεηαη φιν θαη πην απεηιεηηθή. Απηή ε απεηιή κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε 

ζέκαηα θαη γεληθέο αξρέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία αιιά θαη ζηνπο εηδηθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή.  

Ζ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ αζζελψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα 

ηκήκαηα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ θπζηθή αζθάιεηα ηνπ αζζελή θαη ηελ δηαζθάιηζε 
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ηεο πξφιεςεο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. ινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο γηα ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ ζην ηκήκα εξγαζίαο ηνπο θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο θαη 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ (Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο ISO 2014). 

 

3.5.Γηαρείξηζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  

 

 Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο πξντζηάκελνο είλαη έλα 

πξφηππν δηά βίνπ εθπαηδεπφκελνπ αηφκνπ. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε φηη φινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο. Πξνηείλεηαη ε εθπαίδεπζε 

φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα, φπσο:  

 Γηαρείξηζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο λνζνθνκείνπ  

 ρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ  

 Γηαρείξηζε λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη κέηξσλ πξνθχιαμεο  

 Ο πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη πεξηιακβάλεη εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο εθπαηδεχζεηο. Χο εζσηεξηθέο εθπαηδεχζεηο νξίδνληαη νη εθπαηδεχζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη ηφζν εληφο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ απφ πξνζσπηθφ απηψλ, φζν θαη ζε 

επίπεδν Ννζνθνκείνπ απφ ηε Ννζειεπηηθή θαη Ηαηξηθή Τπεξεζία. Χο εμσηεξηθέο 

εθπαηδεχζεηο νξίδνληαη νη εθπαηδεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ 

εμσηεξηθφ θνξέα.  

ηηο εμσηεξηθέο εθπαηδεχζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο : ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ηα νπνία δηνξγαλψλνληαη απφ έγθξηηνπο επηζηεκνληθνχο 

θνξείο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα πξνγξακκαηηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηά θαλφλα ππνρξεσηηθή.  

Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ θνηλνπνηεί 

ην εγθξηζέλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ εθάζηνηε Σκήκαηνο θαη 

νξγαλψλεη ηελ θάζε εθπαίδεπζε. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θάζε εξγαδφκελνπ αμηνινγείηαη ηφζν θαηά ηελ θαζεκεξηλή επίβιεςε ησλ 

εξγαζηψλ απφ ην ηεξαξρηθά πξντζηάκελν πξνζσπηθφ ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ηεο Πνηφηεηαο.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ λα αμηνινγείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. Οη δε αμηνινγήζεηο λα αξρεηνζεηνχληαη 

ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ. Απφ ηηο αμηνινγήζεηο 

λα πξνθχπηνπλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο αμηνινγεί ηελ εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα 
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δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.  

       Ζ δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, φπσο αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο, ζεηζκνχ, 

πιεκκχξαο, δηαθνπήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πιάλν εθθέλσζεο, κέηξσλ 

ππξνπξνθχιαμεο θαη ππξνπξνζηαζίαο ην πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζην «ρέδην Δθηάθησλ Αλαγθψλ» ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ε 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ηελ «Καξηέια Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ» 

(Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο ISO 2014).  

Έλα ζχγρξνλν, αζζελνθεληξηθφ θαη απνδνηηθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα πξνυπνζέηεη ηε 

δφκεζε ηνπ ζε ηέζζεξηο νξγαλσηηθνχο ππιψλεο. Οη δχν πξψηνη ζπγθξνηνχλ ην ζθέινο 

ηεο Εήηεζεο θαη νη άιινη ην ζθέινο ηεο Πξνζθνξάο.  

Σν θέινο ηεο Εήηεζεο : α) Φνξέαο Γηαρείξηζεο ησλ Πφξσλ Τγείαο. Πξφθεηηαη γηα 

νξγαληζκφ πνπ ζα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ησλ ρξεζηψλ /αζζελψλ, κε ζηφρν ηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηφπηζηνπ 

πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ ζηηο θαιχηεξεο ηηκέο (δηαδηθαζίεο 

θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ), επεμεξγάδεηαη θαη θαζνξίδεη ηα πξαγκαηηθά πιαίζηα θφζηνπο 

ησλ επηκέξνπο δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ (DRGS-KEN, θιηληθά 

πξσηφθνιια) αμηνινγεί ηε ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

δηελεξγεί πξνλνζνθνκεηαθνχο ειέγρνπο κε ηερλνθξαηηθή Γηνίθεζε θαη ζηειέρσζε απφ 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο. β) Φνξέαο Αμηνιφγεζεο, Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη πλερνχο 

Δθπαίδεπζεο. 

ηειέρσζε κε πξνζσπηθφ πςειήο εθπαίδεπζεο, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ αλά θιάδν 

εηδηθφηεηα θαη πεξηνδηθή αηνκηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε φινπ ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πξνζσπηθνχ. Να θαζνξίδεη ηα αλαγθαία κέηξα 

επαλεθπαίδεπζεο θαη επαλαμηνινγήζεηο, θαζνξηζκφο πξνηχπσλ, θξηηεξίσλ θαη 

πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Αμηνινγεί πξνηεηλφκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη αηηήζεηο εηζαγσγήο 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, λα εθπνλεί, λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ.  

Σν θέινο ηεο Πξνζθνξάο: α) Φνξέαο Δμσλνζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο 

/Φξνληίδαο. Ο θνξέαο απηφο έρεη ηελ επζχλε ηεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζε πξσηνβάζκην θαη εμσλνζνθνκεηαθφ επίπεδν. Ο νξγαληζκφο θαζνξίδεη ηνλ αλψηαην 

αξηζκφ θαη ηε δηαζπνξά ησλ αλαγθαίσλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ. β) Φνξέαο Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ πεξηιακβάλνληαη, ε αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα 

αζηηθά θέληξα ή δηαθνκηδέο, ε παξνρή δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, 

χζηεξα απφ παξαπνκπή ησλ πξσηνβάζκησλ δνκψλ πγείαο, ε πξαθηηθή πξνπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε θαη ε πιήξεο κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ε 

εγθεθξηκέλε αξκνδίσο επηζηεκνληθή έξεπλα.  

Ζ Γηνίθεζε θάζε Ννζνθνκείνπ πξέπεη λα έρεη απφιπηε εμνπζία σο πξνο ηνλ ηξφπν 
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αμηνπνίεζεο ηεο δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ 

αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ ηεξψληαο ηα επίζεκα ιεηηνπξγηθά πξφηππα θαη 

ινγνδνηψληαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ εθξνψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  

 Κάζε λνζνθνκεηαθή δηνίθεζε πξέπεη λα πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ πνπ 

ζεσξεί αλαγθαίεο, αμηνινγεί ηνπο ππνςήθηνπο, λα επηιέγεη ηνπο θαηαιιειφηεξνπο θαη 

λα  εμαηνκηθεχεη ηηο απνδνρέο ηνπο κε βάζε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηε ζπλνιηθή 

εξγαζηαθή πξνζθνξά ηνπο. 

 Σν λνζνθνκεηαθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα πξνζιακβάλεηαη κε νπζηαζηηθή 

αμηνιφγεζε. Ο πνιιαπιάζηνο ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκφο ηαηξψλ ππξνδφηεζε ηελ 

πξνθιεηή δήηεζε, ηε δηαθζνξά θαη ηε κεηαηξνπή δπζαλάινγα κεγάινπ κέξνπο ησλ 

δαπαλψλ πγείαο ζε πεξηηηέο, λφκηκεο ή παξάλνκεο ακνηβέο ηαηξηθήο εξγαζίαο. Ζ 

πξσηνθαλήο κε δηεζλή θξηηήξηα,  αλεπάξθεηα θαηαξηηζκέλνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ επηβάιεη ηελ εθαξκνγή δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θχξνπο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο. 

Σκήκαηα Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε φια ηα 

παλεπηζηήκηα πνπ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά λνζνθνκεία. Οη 

ζεζκνζεηεκέλεο Ννζειεπηηθέο Δηδηθφηεηεο πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά πνιχ θαη λα 

αληηζηνηρεζνχλ ιεηηνπξγηθά κε ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ε εηζαγσγή αξρψλ θαη ζπζηεκάησλ επηζηεκνληθήο 

δηνίθεζεο, ε ρξήζε ηερλνινγίαο, ε πξνψζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο θαηλνηνκίαο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ ζπάλησλ πφξσλ θαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο επηβάιινπλ ηελ έληαμε ζην ζχζηεκα αληίζηνηρσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ.  

ην πιαίζην ηεο πξνπηπρηαθήο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε 

ε άκεζε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε γλσζηηθά αληηθείκελα: α) Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Τπεξεζηψλ Τγείαο, β) Οηθνλνκηθά θαη Πνιηηηθή Τγείαο, γ) Πιεξνθνξηθή Τγείαο θαη 

Βηνζηαηηζηηθή, δ) Βηνταηξηθή Μεραληθή θαη Ηαηξηθή Φπζηθή. Οη πηπρηνχρνη ησλ 

παξαπάλσ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη λα γίλνπλ ζεβαζηέο 

νη αξρέο θαη νη επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο (Διιεληθή Δηαηξεία management 

ππεξεζηψλ πγείαο 2013). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ (Γηνγθαηδή θαη ζπλ 2014), ε Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ έρνληαο θαηαλνήζεη φηη ζην ζχγρξνλν management ην 

κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο θξχβεηαη ζηε δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία, πξνρψξεζε ην 2013 ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Οκάδαο πλερνχο Βειηίσζεο. Απνηειείηαη απφ ηνπο Αλαπιεξσηέο 

Γηεπζπληέο φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηειέρε 

κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. 

    ηφρνο ηεο νκάδαο ήηαλ ε αλάδεημε ησλ ζχλζεησλ δηαηνκεαθψλ πξνβιεκάησλ, ε 

δηαηχπσζε θαη πινπνίεζε πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηειηθά ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Μέζα 
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απφ ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο νκάδαο, επηιέγνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη 

θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη επηδησθφκελνη ζηφρνη. 

Οη ιχζεηο πξνηείλνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ρσξίο ηε ζπλδξνκή εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ. Αθνινπζείηαη ν θχθινο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά Deming, PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) θαη επηδηψθεηαη πάληα ε δεκηνπξγία πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο ηεο νκάδαο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε πνπ νδεγεί ζηελ 

αξηζηεία.  

Πνιιέο κηθξέο, γξήγνξεο θαη ζηαζεξέο βειηηψζεηο κε ηελ νιηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ, απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κέρξη ηνπο απινχο εξγαδφκελνπο. Δίλαη 

ζαθήο ε επίδξαζε ηνπ Ηαπσληθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο KAIZEN (θαιή αιιαγή ) σο 

θηινζνθία θαη πξαθηηθή. 

Ζ νκάδα αζρνιήζεθε κε ηε βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο 

ησλ αζζελψλ θαη ηε δεκηνπξγία πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Πξσηνθφιισλ. Παξάιιεια έρεη θεξδίζεη ηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε 

ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη θεξδίζεη ηελ απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηεο 

Γηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έρεη εληζρχζεη ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

κειψλ ηεο, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ αχξην.  

 

3.6. Αξρέο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 

 

 Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη: 

 Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην Οξγαλφγξακκα θαη ηελ Πνιηηηθή 

Πνηφηεηαο  

 ηφρνπο θαη Γείθηεο Πνηφηεηαο  

 Έγγξαθα πζηήκαηα Πνηφηεηαο (Δγρεηξίδηα Γηαδηθαζηψλ)  

 Πξφηππα ISO  

 Δζληθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο  

 Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία 

  ηφρνη ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη νη εμήο : 

 Ζ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ αζζελψλ.  

 Ζ πςειή δηαζεζηκφηεηα αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο.  

 Ζ ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ, ζπλνδψλ θαη 

εξγαδφκελσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Ζ ηήξεζε ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.  
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 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ βαζηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζα απφ έλα 

πιαίζην δεηθηψλ θαη ηε ζπλερή επηζθφπεζε θαη επηθαηξνπνίεζε απηψλ.  

Οη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζα γίλεη κέζα απφ : 

 Σε ζπλερή βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ /ζπλνδψλ κέζσ ηεο παξνρήο 

αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ πγείαο δεδνκέλσλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ.  

 Σε δηαρείξηζε ησλ ππνδείμεσλ θαη ησλ παξαπφλσλ ησλ αζζελψλ /ζπλνδψλ.  

 Σε ζπλερή εθπαίδεπζε, εμεηδίθεπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

 Σε ζπλερή παξαθνινχζεζε δεηθηψλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο.  

 Σνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο ειέγρνληαη 

θαη επηθαηξνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά.  

 Σε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο. 

ην ηέινο ηνπ 2012 εθδφζεθε ε λέα έθδνζε ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ (ΔΝ 

15224:Health care services – Quality management systems ) ην νπνίν αιιάδεη ηα κέρξη 

ζήκεξα δεδνκέλα ζηελ πνηφηεηα θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο. 

 Ζ δηεζλήο εκπεηξία έδεημε φηη, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

απαηηείηαη έλα εμεηδηθεπκέλν πξφηππν πνηφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηνλ 

θιάδν, ην νπνίν λα ζπλδπάδεηαη κε ην γεληθφ πξφηππν ISO 9001. Ήδε ζηελ Δπξψπε 

πνιιέο κνλάδεο πγείαο αξρίδνπλ λα πηζηνπνηνχληαη θαηά ΔΝ 15224, ελψ ζηελ Διιάδα 

ε πξψηε πηζηνπνίεζε νινθιεξψζεθε ην 2014 θαη αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ φιεο νη 

ζνβαξέο κνλάδεο πγείαο. 

Οη κνλάδεο πγείαο ζα θιεζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα εμήο : 

 πζηεκαηηθή αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ζε φιεο ηηο θάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο: πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο.  

 Κιηληθή Γηαθπβέξλεζε :πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ηαηξηθψλ θαη 

λνζειεπηηθψλ πξσηνθφιισλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο.  

 Λήςε κέηξσλ, ζέζπηζε ζηφρσλ θαη παξαθνινχζεζε επηδφζεσλ φπσο νξζφηεηα 

ζεξαπείαο, δηαζεζηκφηεηα, ζπλέρεηα θξνληίδαο. 

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή, αληηκεηψπηζε θαη αμηνιφγεζε ζπκβάλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ αζζελή (ηεξγηφπνπινο 2014) 
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3.7. Μνλνπάηηα ραξάο ζηελ εξγαζία 

 

 ε κηα κειέηε ηεο ε (Manion 2003) αλαθάιπςε φηη ππήξραλ αξθεηά πξνζσπηθά 

κνλνπάηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα άηνκα γηα λα βξνπλ ραξά ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Αλαθέξεη φηη νη ραξνχκελνη άλζξσπνη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζρέζεηο θαη θάλνπλ ην 

ρψξν εξγαζίαο πην ζειθηηθφ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ φηη ε 

ραξά ήηαλ εμαηνκηθεπκέλε ππφζεζε. Απηά ηα κνλνπάηηα ζπκπίπηνπλ αξθεηά κε ηηο 

ζεσξίεο πεξί θηλήηξσλ ηνπ Herzberg θαη ηνπ Maslow.  

 Σν κνλνπάηη ησλ δεζκώλ. Απηφ ην κνλνπάηη βαζίδεηαη ζηηο ζρέζεηο θαη 

απνηέιεζε ηελ πξσηαξρηθή πεγή ραξάο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. Ο δεζκφο απηφο ειάκβαλε ρψξα αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο, αζζελείο θαη 

νηθνγέλεηεο. Ζ θξνληίδα, ε ζπδήηεζε, ε ζρέζε θαη ε βνήζεηα πξνο ηνπο άιινπο 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα απηνχ ηνπ κνλνπαηηνχ πξνο ηε ραξά. 

 Σν κνλνπάηη ηεο αγάπεο γηα ηελ εξγαζία. Απηφ είλαη ην κνλνπάηη πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ραξά πνπ βξίζθεη θάπνηνο ζηελ ίδηα ηνπ ηελ εξγαζία. Τπήξρε έλαο ηζρπξφο 

δεζκφο θαη κηα ηαχηηζε κε ηελ εξγαζία πνπ θαηέιεγε ζε έμαςε θαη ελζνπζηαζκφ 

θαη έθεξλε ραξά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 Σν κνλνπάηη ησλ επηηεπγκάησλ. Οη επηηπρίεο, ηα επηηεχγκαηα θαη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο έθεξαλ ραξά ζε θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. Τπήξρε κηα αίζζεζε ππεξεθάλεηαο γηα κηα δνπιεηά πνπ έγηλε θαιά ή γηα 

ηελ χπαξμε ελφο επηηπρεκέλνπ παξάγνληα αιιαγήο. Ζ πξνζσπηθή εθηίκεζε γηα 

ην επίηεπγκα ήηαλ επίζεο πην ζεκαληηθή απφ ηηο εμσηεξηθέο αληακνηβέο γηα απηφ.  

 Σν κνλνπάηη ηεο αλαγλώξηζεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε εθηίκεζε έθεξαλ επίζεο 

ραξά ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ αλαγλψξηζε ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ επγλσκνζχλε ελφο αζζελνχο, ηελ εθηίκεζε 

ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αζζελψλ ή αθφκε θαη κέζσ επαίλσλ ή επραξηζηηψλ απφ 

ζπλαδέιθνπο ή απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

   Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ αλάγθε πξνζθνξάο θηλήηξσλ ζε έλα επίπεδν 

πνπ ζα ηα εθηηκήζνπλ νη ππάιιεινη. Απηφ απαηηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ λα θαηαλννχλ ηηο ζπιινγηθέο αμίεο ησλ ππαιιήισλ θαη λα επηλννχλ 

έλα ζχζηεκα αληακνηβψλ ην νπνίν ζα επζπγξακκίδεηαη κε απηφ ην ζχζηεκα αμηψλ.  

 Ζ ζεηηθή δηάζεζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμεκέλεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο κεγαιχηεξεο βνεζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο πεξηεθηηθήο 

ζθέςεο, ηνπ επαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ, ηεο πην απνηειεζκαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, 

ηεο κεγαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ρξήζεο πην επηηπρέζηεξσλ ζηξαηεγηθψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο.  

ινη νη εξγαδφκελνη ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ν θαζέλαο κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ρξψκα, λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο δηθήο ηνπο επεκεξίαο, φπσο ε 
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δηαηήξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ρηνχκνξ ζην ρψξν εξγαζίαο, ε εμάζθεζε ζηε δηαηήξεζε 

ηεο ραξάο θαη ε δηαηήξεζε ελφο ραξνχκελνπ θαη άλεηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 

Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ ίδηνλ θίλεηξν θαη είλαη ζεκαληηθά 

αληίδνηα ζηελ εμάληιεζε θαη ηνλ αξλεηηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Ίζσο ε πην ζπνπδαία ζηξαηεγηθή γηα απνθπγή ηεο εμάληιεζεο θαη δηαηήξεζε ησλ 

θηλήηξσλ ζε πςειφ επίπεδν είλαη ε ζπλερείο αλαηξνθνδφηεζε θαη θξνληίδα ηνπ 

εαπηνχ. Γηα ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ ν θάζε εξγαδφκελνο νθείιεη λα βξίζθεη ειεχζεξν 

ρξφλν ζε ηαθηηθή βάζε γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο, λα επηδεηεί ηελ 

ςπραγσγία, λα δεκηνπξγεί λέεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Οη θίινη θαη νη ζπλάδειθνη είλαη 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

αλαλέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ θαηάιιειε δηαηξνθή θαη γπκλαζηηθή είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηφζν ηεο θπζηθήο φζν θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο.  

 Δπνκέλσο, ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο πξνζθνξάο θηλήηξσλ κεηξηέηαη απφ ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ θέξδνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, πνπ ζα ηνπ δψζεη θίλεηξα λα πεηχρεη μαλά (Marquis et al 2011).  
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ΜΔΡΟ Β΄ (Δξεπλεηηθό) 

Κεθάιαην 1
ν
  

 

                                         Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

1.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

 

ηε κειέηε απηή πξνζεγγίδνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα 

λνζνθνκεία Ηππνθξάηεην Αζελψλ, Γεληθφ λνζνθνκείν Καιακάηαο θαη Ννζνθνκεηαθή 

κνλάδα Κππαξηζζίαο, ζθνπφο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εξγαδφκελσλ λνζειεπηψλ θαζψο θαη ηα θίλεηξα θαη νη αληηιήςεηο ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη δηά βίνπ κάζεζεο. 

Δπίζεο λα γίλεη ζπζρεηηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε.  

  Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο ζπλίζηαηαη ζην φηη ε ζπζηεκαηηθή γλψζε θαη ε θαηαλφεζε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, σο «ηζφβηνη καζεηέο» πιένλ αιιά θαη ζηελ 

πνηφηεηα δσήο φζν θαη ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ λνζειεπηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνάγεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ πγεία, βειηηψλεη ηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάγθε λα ζπκβαδίδεη ν 

επαγγεικαηίαο κε ηηο ηαρείεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία.  

  Πξναζπίδνληαο ζηελ θαηεχζπλζε απηή ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα , ηεο 

πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη αλψηεξεο πνηφηεηαο δσήο (ΟΖΔ 1948) θαη ησλ αξρψλ ηνπ 

ΠΟΤ γηα «πγεία γηα όινπο».  

   Σν αθαδεκατθφ πξνθίι, ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη ην νπκαληζηηθφ ζζέλνο ηνπ 

ζχγρξνλνπ λνζειεπηή ηνλ έρνπλ θαζηεξψζεη σο ηζφηηκν κέινο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο πγείαο. Ο ζχγρξνλνο λνζειεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο, λα 

εθπαηδεχεηαη, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ψζηε λα είλαη έηνηκνο ζηελ πιεζψξα ησλ αιιαγψλ, 

ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Παπαδεκεηξίνπ θαη ζπλ., 2005). ηα πιαίζηα 

δε ηεο παξαπάλσ νιηζηηθήο αληίιεςεο θαη ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο ησλ (Charles et al 

1982, Ferguson et al 1994 , Hunt et al 1991) γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λνζειεπηέο απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο θαη 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ  άξηζηε λνζειεπηηθή δξάζε.   

Κχξηνο ζθνπφο θαη ζηφρνο ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη ε πνηφηεηα δσήο 

ηνπ εξγαδφκελνπ λνζειεπηή αιιά θπξίσο ηνπ αζζελή θαη ηεο θνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ 

ν επαγγεικαηίαο λνζειεπηήο λα παξακείλεη θαη λα αζθήζεη ηε λνζειεπηηθή ηνπ 

ηδηφηεηα (Bignell et al  1988). 

  Μειέηεο πνπ κεηξνχλ κε δείθηεο ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο, φπσο είλαη νη 

επηπηψζεηο ησλ ηαηξηθψλ ιαζψλ, ηα αηπρήκαηα ησλ αζζελψλ απφ πηψζεηο, ηα 

πεξηζηαηηθά ησλ θαηαθιίζεσλ θαη ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ,  ηε κείσζε ηνπ 
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θφζηνπο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηε κείσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ stress  

θαίλεηαη πσο  κε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ  ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κεηψλνληαη ζεκαληηθά ζχκθσλα κε ηε κειέηε ησλ (ακαξά 2004,  Pena et 

al  2006).  

   Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηα θίλεηξα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ σζεί 

θάπνηνλ λα ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ηα θίλεηξα έρνπλ ζρέζε 

κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ ην 

επάγγεικα ηνπ. ηαλ φκσο ππάξρνπλ εκπφδηα, θξαγκνί, φπσο ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, 

νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ε έιιεηςε ελζάξξπλζεο απφ ηε δηνίθεζε, ε απφζηαζε, ε 

έιιεηςε ρξφλνπ φια απηά ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ζηε πινπνίεζε παξαθνινχζεζεο 

πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Καπγά θαη ζπλ 2012).  

  Ο επαγγεικαηίαο λνζειεπηήο πνπ ζέβεηαη θαη θξνληίδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

εμέιημε νθείιεη λα δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα κπνξεί λα 

δηαηεξήζεη απηή ηελ επάξθεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ζηαδηνδξνκίαο, κηα πνπ ε γλψζε είλαη δχλακε θαη αξσγφο ζηελ επηηπρή επίηεπμε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ λνζειεπηψλ φζν 

θαη ζηελ πξναγσγή θαη πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο.  

 

1.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο  

 

ηελ έξεπλά καο αλακέλεηαη φηη ε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ «πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο» είλαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λνζειεπηψλ 

θαη ηελ πνηφηεηα θξνληίδαο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ.  

Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο πέληε παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο  σο εμήο : 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional 

improvement and development) 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη αλάπηπμε» 

κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional service). 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε 

ζπλαδέξθνπο» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Collegial learning 

and interaction). 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή 

αζθάιεηα» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and 

job security). 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional commitment). 
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1.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο  

 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ (475) λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε επηιεγκέλα 

λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. Απφ ην Ηππνθξάηεην Αζελψλ ιάβακε 

(249) εξσηεκαηνιφγηα, απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καιακάηαο ιάβακε (166) 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ηέινο απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κππαξηζζίαο ιάβακε (60) 

εξσηεκαηνιφγηα.   

 

    1.4.Πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ  

 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαλεκήζεθαλ, εθηφο απφ ην εξσηεκαηνιφγην κε ηα θνηλσληθά 

θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνζειεπηψλ, έλα έγθξηην εξσηεκαηνιφγην κε ην 

γεληθφ φλνκα Κιίκαθα PRS (Παξάγνληεο παξαθίλεζεο πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο). 

 Σν εξσηεκαηνιφγην βαζίδεηαη ζηελ θιίκαθα (PRS) Παξάγνληεο παξαθίλεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Ζ  θιίκαθα (PRS) 

είλαη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν δηεξεπλά θαη αμηνινγεί  αλαθνξέο θαη 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο λνζειεπηέο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο παξαθίλεζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 5 δηαζηάζεηο, ηαμηλνκεκέλνπο ζε πέληε 

ππνθιίκαθεο – παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνπλ  ηνπο ιφγνπο ζπκκεηνρήο ζε 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο . Έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα 

αμηνινγείηαη ε πξνζσπηθή ζέζε ηνπ θάζε λνζειεπηή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

επαγγεικαηηθή  βειηίσζε θαη αλάπηπμε.  

 πλδέεηαη κε ελλέα (9) ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάγθε λα ζπκβαδίδεη ν 

επαγγεικαηίαο λνζειεπηήο κε ηηο ηαρείεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία. 

 ηελ Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή, ζπλδέεηαη κε πέληε (5) ιφγνπο ζπκκεηνρήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 ηελ Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέξθνπο, ζπλδέεηαη κε ηέζζεξηο 

(4) ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα κάζεζεο θαη αληαιιαγήο 

απφςεσλ κέζα απφ ηε ζπλαιιαγή κε ηνπο ζπλαδέξθνπο. 

 Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα, ζπλδέεηαη κε έμη (6) 

ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νθέιε γηα ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηνπο θίινπο. 

  Σέινο, ηελ Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε, ζπλδέεηαη κε  έμη (6 ) ιφγνπο 

ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζε 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο, δηαηήξεζε επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ηελ 



 

120 

ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ επαγγέικαηνο, πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αμία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ . 

Γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε επηάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert ε νπνία 

θαηαδεηθλχεη ηε ζρέζε ζεκαληηθφηεηαο γηα θάζε ιφγν ζπκκεηνρήο ζηε πλερηδφκελε 

Δθπαίδεπζε φπνπ ην (1- 2) ζεσξείηαη Με ζεκαληηθφ, ην (3-4-5) ζεσξείηαη Μέηξηα 

ζεκαληηθφ θαη ην (6-7) ζεσξείηαη Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ.  

Γηα ηε ρξήζε θαη επίδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε άδεηα απφ ηνπο 

Ννζειεπηέο Δξεπλεηέο (Παλαγησηνπνχινπ θαη ζπλ 2012).  

 

1.6. Ζ ηαπηόηεηα ηεο έξεπλαο 

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θάλεθε απφ ηελ έξεπλα,  φηη ηα 

ππνθείκελα-λνζειεπηέο είλαη 475 λνζειεπηέο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε πνζνζηφ 

52,4% πξνέξρνληαη απφ ην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αζελψλ, αθνινπζεί ε Καιακάηα 

ζε πνζνζηφ 34,9% θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 12,6% ε Ννζνθνκεηαθή Μνλάδα ηεο 

Κππαξηζζίαο αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 

Ννζνθνκείν: 

 

 

 
πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Κππαξηζζίαο 60 12,6 12,6 12,6 

Καιακάηαο 166 34,9 34,9 47,6 

Ηππνθξάηεην Αζελψλ 249 52,4 52,4 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  
 

 

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχκε,  φηη ε πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απνηειείηαη απφ  γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 89,3% θαη κφιηο ην 

10,7% είλαη νη άλδξεο.  
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Πίλαθαο 

1.Φύιν:  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Άλδξαο  51 10,7 10,7 10,7 

Γπλαίθα  424 89,3 89,3 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θάλεθε φηη ζηα ππνθείκελα-

λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο  αθνξά ηηο ειηθίεο  απφ 20 έσο θαη 50+ εηψλ. ηελ πιεηνςεθία 

αλαθέξεηαη ην  πνζνζηφ 46,3% ζε λνζειεπηέο πνπ αλήθνπλ ζε ειηθηαθή νκάδα ησλ  

40-49 εηψλ ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχλ νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 30-39 

εηψλ ζε πνζνζηφ 40,2% θαη κφιηο ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 50+ απνηειεί ην  9,7%.  

Αμηνζεκείσην ηεο κειέηεο είλαη ην ζηνηρείν,  φηη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ  20-29 είλαη 

κφιηο ην 3,8%. 

 

Πίλαθαο 

2. Ζιηθία :  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

20-29 18 3,8 3,8 3,8 

30-39 191 40,2 40,2 44,0 

40-49 220 46,3 46,3 90,3 

50+ 46 9,7 9,7 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  
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Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Έλα άιιν  βαζηθφ εξψηεκα  πνπ ηέζεθε  ζηνπο 475 λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα 

Ννζνθνκεία Ηππνθξάηεην Αζελψλ, Καιακάηαο θαη Κππαξηζζίαο αθνξνχζε  ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε φηη νη λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ζε πνζνζηφ 78,9% είλαη έγγακνη, αθνινπζνχλ νη άγακνη ζε πνζνζηφ 15,6% θαη νη 

δηαδεπγκέλνη ζε πνζνζηφ 5,1%, ελψ δελ απάληεζε ην 0,4% ησλ εξσηεζέλησλ.  

 

Πίλαθαο 

3. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Άγακνο/ε     74 15,6 15,6 15,6 

Έγγακνο/ε  375 78,9 79,3 94,9 

Γηαδεπγκέλνο/ε 24 5,1 5,1 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 473 99,6 100,0  

Γελ απάληεζαλ 2 ,4   

χλνιν 475 100,0   

 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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αλ ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε δφζεθε ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε παηδηψλ. ην γξάθεκα πνπ 

αθνινπζεί ε  πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ  77,7% απάληεζε ζεηηθά ζηελ χπαξμε παηδηψλ, 

ελψ ην 18,3% απάληεζε αξλεηηθά.  

 

Πίλαθαο 

4. Παηδηά: 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Ναη 369 77,7 80,9 80,9 

ρη 87 18,3 19,1 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 456 96,0 100,0  
Γελ απάληεζαλ 19 4,0   
χλνιν 475 100,0   
 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζεηηθή απάληεζε πνπ ιάβακε, ξσηήζακε γηα ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ παηδηψλ θαη  ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα,  θάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ζε 

πνζνζηφ 53,7% απάληεζε ζηελ χπαξμε 2 ηέθλσλ.  Αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά 

17,5% απηνί πνπ έρνπλ 1 παηδί. Σν 6,3% δήισζαλ απηνί πνπ έρνπλ  3 παηδηά θαη ηέινο  

πάλσ απφ 4 παηδηά  απάληεζε έλα κηθξφ  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 

4.1 Αλ λαη, πόζα:   
 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1  83 17,5 22,2 22,2 

2 255 53,7 68,2 90,4 

3 30 6,3 8,0 98,4 

4+ 6 1,3 1,6 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 374 78,7 100,0  
Γελ απάληεζαλ 101 21,3   
χλνιν 475 100,0   
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Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Εεηήζακε λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεηαθά νη ειηθίεο ησλ παηδηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

λνζειεπηψλ. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη φηη ζρεηηθά κε ην  εξψηεκα γηα  ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ησλ παηδηψλ ησλ λνζειεπηψλ, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε φηη 

ην 35,2%  ησλ παηδηψλ αθνξνχζε  ειηθίεο  απφ 13-18 εηψλ, ζε πνζνζηφ 21,3% 

αθνξνχζε ηελ ειηθία ησλ  6-12, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 18,7%  αθνξνχζε ηελ 

ειηθία ησλ 1 -5 εηψλ θαη κφιηο 1,1% αθνξνχζε ηελ ειηθία πάλσ απφ 18 εηψλ. 

 

 

Πίλαθαο 

4.2 Ζιηθίεο παηδηώλ:  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1-5 89 18,7 24,6 24,6 

6—12 101 21,3 27,9 52,5 

13—18 167 35,2 46,1 98,6 

Άλσ ησλ 18 5 1,1 1,4 100,0 

Γελ απάληεζαλ 362 76,2 100,0  
Μεξηθφ ζχλνιν 113 23,8   
χλνιν 475 100,0   

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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 Αθνινπζνχλ ηξία εξσηήκαηα ζρεηηθά κε  ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνπηπρηαθά θαη 

κεηαπηπρηαθά πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη 475 λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηηο 

κεηέπεηηα ζπνπδέο  ή άιια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη.  

ην πξψην εξψηεκα αθνξνχζε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο θαη  

δεηήζεθε απφ ηνπο λνζειεπηέο λα απαληήζνπλ  πνην είλαη ην  επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

χκθσλα  κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί νη λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο ζε  

πιεηνςεθία απάληεζε ζε πνζνζηφ 53,3% φηη είλαη  λνζειεπηέο (Α.Σ.Δ.Η) Αλψηαηεο 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, αθνινπζνχλ νη (ΓΔ) Αδεξθνί Βνεζνί  Ννζειεπηψλ ζε 

πνζνζηφ 43,8% θαη κφιηο 2,3% απνηειείηαη απφ λνζειεπηέο (ΠΔ )Παλεπηζηεκηαθήο 

Δθπαίδεπζεο.  

 

Πίλαθαο 

5. Πνην επίπεδν εθπαίδεπζεο έρεηε νινθιεξώζεη; 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

ΠΔ  11 2,3 2,3 2,3 

ΣΔ 253 53,3 53,6 55,9 

ΓΔ 208 43,8 44,1 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 472 99,4 100,0  
Γελ απάληεζαλ 3 ,6   
χλνιν 475 100,0   
 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ην  δεχηεξν απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηνπο λνζειεπηέο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπο αθνξνχζε ηηο  ζπνπδέο πνπ έρνπλ επηπιένλ θάλεη  κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ  βαζηθνχ ηνπο 

πηπρίνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε ζε πνζνζηφ 76,8%  φηη δελ έρεη ιάβεη 

κέξνο  ζε επηπιένλ  ζπνπδέο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ θαη κφιηο ην 11,6% 

δήισζε πσο έρεη νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα ηεο  λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο. Αμηνζεκείσην 

απνηειεί  ην ζηνηρείν φηη κφιηο ην 7,4% έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη φζν αθνξά  ηελ 

απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ην πνζνζηφ ήηαλ  κεδεληθφ. 
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Πίλαθαο 

6. πνπδέο κεηά ην πηπρίν: 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Γηδαθηνξηθφ     

Μεηαπηπρηαθφ 35 7,4 7,7 7,7 

Δηδηθφηεηα 55 11,6 12,1 19,8 

Κακηά 365 76,8 80,2 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 455 95,8 100,0  
Γελ απάληεζαλ 20 4,2   
χλνιν 475 100,0   
 

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ην ηξίην εξψηεκα πνπ ζέζακε θαη αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλα ην εηήζην πξφγξακκα 

ηεο λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο, ε πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ θαη ζηα ηξία λνζνθνκεία 

ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ 76,8% απάληεζε φηη δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο , ελψ απάληεζε ζεηηθά κφιηο ην 15,6% ησλ 

λνζειεπηψλ. 

 

 

Πίλαθαο 

6α. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ην εηήζην πξόγξακκα λνζειεπηηθήο εηδηθόηεηαο;  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Ναη 74 15,6 16,9 16,9 

ρη 365 76,8 92,4 100 

Γελ απάληεζαλ 36 7,6 100  

χλνιν 475 100,0   
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Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Έλα άιιν βαζηθφ εξψηεκα  πνπ ζέζακε ζηνπο 475 λνζειεπηέο αθνξνχζε ηελ 

πθηζηάκελε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηα αλαθεξφκελα λνζνθνκεία πνπ εξγάδνληαη.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε φηη ηα ππνθείκελα- λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο ζε 

πνζνζηφ 40,6% είλαη βνεζνί λνζειεπηέο (ΓΔ), αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 36,2% νη 

λνζειεπηέο (ΠΔ-ΣΔ) θαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά νη λνζειεπηέο πνπ θαηέρνπλ ζέζε 

ππεπζχλνπ αθνξά ην  13,3% θαη κφιηο ην 7,2% απνηειείηαη απφ πξντζηάκελνπο  ησλ 

εθάζηνηε λνζνθνκείσλ. 

 

Πίλαθαο 

7.Πνηα είλαη ε ζέζε πνπ θαηέρεηε ζην λνζνθνκείν; 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Πξντζηάκελνο 34 7,2 7,4 7,4 

Τπεχζπλνο (ε) 63 13,3 13,6 21,0 

Ννζειεπηήο (ηξηα) 172 36,2 37,2 58,2 

Βνεζφο λνζειεπηή 193 40,6 41,8 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 462 97,3 100,0  
Γελ απάληεζαλ 13 2,7   
χλνιν 475 100,0   
 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε φζν αθνξά ηα έηε πξνυπεξεζίαο πνπ θαηέρνπλ νη 

λνζειεπηέο, παξαηεξήζεθε φηη  ε πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ ζε πνζνζηφ 33,3%  

εξγάδεηαη πάλσ απφ 21 ρξφληα, ην 21,3% απάληεζε φηη εξγάδεηαη 11-25 ρξφληα θαη 16-

20 έηε δήισζε ην 16,8%. Αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 15,6% νη λνζειεπηέο πνπ 

εξγάδνληαη 1-5 θαη  10,3%  νη λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη 6-10 έηε αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 

8. Πόζα έηε πξνϋπεξεζίαο έρεηε; 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1--5 74 15,6 16,0 16,0 

6--10 49 10,3 10,6 26,6 

11--15 101 21,3 21,9 48,5 

16--20 80 16,8 17,3 65,8 

21+ 158 33,3 34,2 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 462 97,3 100,0  
Γελ απάληεζαλ 13 2,7   
χλνιν 475 100,0   
 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο λνζειεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο φζνλ  

αθνξά ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί ε πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 43,4% δήισζε φηη θαηέρεη γλψζεηο ηφζν 

μέλσλ γισζζψλ φζν θαη ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 

12,4% απάληεζε ζεηηθά ζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ην 20% απάληεζε επίζεο ζεηηθά 

ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε 

είλαη φηη  ην 24,2% δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε.  
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Πίλαθαο 

9. Άιιεο γλώζεηο πνπ έρεηε: 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Ξέλεο γιψζζεο 59 12,4 16,4 16,4 

Υεηξηζκφ Ζ/Τ 95 20,0 26,4 42,8 

Ξέλεο γιψζζεο   θαη ρεηξηζκφ Ζ/Τ 206 43,4 57,2 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν 360 75,8 100,0  
Γελ απάληεζαλ 115 24,2   
χλνιν 475 100,0   
 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ην ηειεπηαίν εξψηεκα πνπ αθνξνχζε  ηε ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ  ζε 

επηκέξνπο επηζηεκνληθέο - επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κεγάιν πνζνζηφ ην 

72,8% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε ζεηηθά θαη ην 25,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

αξλεηηθά. Καη ζε έλα πνζνζηφ 1,9 % ησλ εξσηεζέλησλ απέθπγε λα απαληήζεη ζην αλ 

ζπκκεηέρεη ή φρη ζε επηπιένλ επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Πίλαθαο 

10. πκκεηέρεηε ζε επηζηεκνληθέο-επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Ναη 346 72,8 74,2 74,2 

ρη 120 25,3 25,8 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν  466 98,1 100,0  
Γελ απάληεζαλ 9 1,9   
χλνιν 475 100,0   
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Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ε ζπζρέηηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζεηηθή απάληεζε, νη λνζειεπηέο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε πνηα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα – ζεκηλάξηα - ζπλέδξηα 

είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρέζε κε ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, παξαηεξήζακε φηη ην 11,8% απνηειείηαη απφ  λνζειεπηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζπλέδξηα-ζεκηλάξηα, ζε εκεξίδεο ζπκκεηείρε ην 7,6%,  

ελδνλνζνθνκεηαθά καζήκαηα δήισζε φηη ζπκκεηείρε ην 3,6% θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

44,2% δήισζε ην ελδηαθέξνλ ζε άιια επηκέξνπο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή θαη ζε 

ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ. 

 

Πίλαθαο 

10.1 Αλ λαη, ζε πνηεο ζπγθεθξηκέλα: 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα-ζεκηλάξηα ζε ζρέζε 

κε ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε 

56 11,8 17,4 17,4 

Ζκεξίδεο 36 7,6 11,2 28,7 

Δλδνλνζνθνκεηαθά καζήκαηα  17 3,6 5,3 34,0 

Άιιεο  - ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ - 210 44,2 65,4 100,0 

Μεξηθφ ζχλνιν  321 67,6 100,0  
Γελ απάληεζαλ 154 32,4   
χλνιν 475 100,0   

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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Κεθάιαην 2
ν
  

 

Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ 

 

πσο είδακε ζην αληίζηνηρν ππνθεθάιαην ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο πέληε παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηέζεθαλ σο εμήο : 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη 

αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional 

improvement and development) 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη αλάπηπμε» 

κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional service). 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε 

ζπλαδέξθνπο» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Collegial learning 

and interaction). 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή 

αζθάιεηα» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and 

job security). 

 Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional commitment). 

ηε ζπλέρεηα επηρεηξνχκε κε ηε βνήζεηα ησλ πηλαθνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ λα  

αλαιχζνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα δηεξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζακε απφ ηνπο 475 λνζειεπηέο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα λα απαληήζνπλ ζε επηκέξνπο (ηξηάληα)  εξσηήζεηο, ζε ζρέζε 

κε ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαζψο  θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζηε  δηά βίνπ κάζεζε θαη ζηε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. 

Μέζα απφ ηηο εξσηήζεηο εμεηάδεηαη επίζεο, ε δπλαηφηεηα ησλ λνζειεπηψλ σο κέζν  

ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζε λέσλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην λνζειεπηηθφ επάγγεικα. Ζ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ  θαη ε  βέιηηζηε πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε εμεηάδεηαη 

ηειηθά ε ζπρλφηεηα ζην αλ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 

ηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

   Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη γηα ηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε 

αξηζκεηηθή θιίκαθα απφ ην 1-7, φπνπ ην 1 θαη 2 αθνξνχλ ηελ απάληεζε Με ζεκαληηθφ, 

ην 3-5 Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη ην 6-7 ην Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. 
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2.1. Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην πξώην δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 

 

Σν πξψην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα ηέζεθε σο εμήο: Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 

Αθνξά ηνλ πξψην παξάγνληα ηεο Κιίκαθαο PRS (Παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο), κε ην φλνκα «Δπαγγεικαηηθή Βειηίσζε 

θαη Αλάπηπμε (Professional Improvement and Development)» θαη πεξηιακβάλεη ελληά 

ζπλνιηθά ππνεξσηήκαηα ησλ νπνίσλ αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε: 

ε ζρέζε κε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηα ππνθείκελα γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη 

κε «ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζα  αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα νη γλψζεηο ή νη δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ 

άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο», νη λνζειεπηέο ζε πνζνζηφ 45,3% ην 

ζεσξνχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. Μέηξηα ζεκαληηθφ ην ζεσξεί ην 44,4% ησλ 

λνζειεπηψλ ελψ κφιηο ην 10,3% ησλ λνζειεπηψλ πηζηεχεη φηη είλαη κε ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

1. Αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα νη γλώζεηο ή νη δεμηόηεηέο κνπ ζηελ άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνύ 

κνπ επαγγέικαηνο 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
7 1,5 1,5 1,5 

2  42 8,8 8,8 10,3 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

116 24,4 24,4 34,7 

4  53 11,2 11,2 45,9 

5  42 8,8 8,8 54,7 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

95 20,0 20,0 74,7 

7  120 25,3 25,3 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0   
 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ «Δίκαη πην παξαγσγηθφο/θή ζηνλ επαγγεικαηηθφ κνπ ξφιν», 

κε ην λα ζπκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

έλα πνζνζηφ 18,3% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ζε πιεηνςεθία 

έλα πνζνζηφ 81,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη  αμηνζεκείσην 

ζηνηρείν ζηελ εξψηεζε απηή  απνηέιεζε  ε  κεδεληθή  απάληεζε ησλ λνζειεπηψλ  ζηε 

θαηεγνξία Με ζεκαληηθφ.  
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

3. Δίκαη πην παξαγσγηθόο/θή ζηνλ επαγγεικαηηθό κνπ ξόιν 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2      

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

175 36,8 36,8 36,8 

4  147 30,9 30,9 67,8 

5  66 13,9 13,9 81,7 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

18 3,8 3,8 85,5 

7  69 14,5 14,5 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο λνζειεπηέο γηα ην «αλ είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ 

ηηο ηξέρνπζεο ηθαλφηεηεο ηνπο», έλα πνζνζηφ  48%  απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, 

έλα πνζνζηφ 41,5 % ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα  πνζνζηφ 

10,5 % ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

6. Γηαηεξήζσ ηηο ηξέρνπζεο ηθαλόηεηέο κνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
9 1,9 1,9 1,9 

2  41 8,6 8,6 10,5 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

107 22,5 22,5 33,1 

4  53 11,2 11,2 44,2 

5  37 7,8 7,8 52,0 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

105 22,1 22,1 74,1 

7  123 25,9 25,9 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ  «Αλαπηχμσ λέεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο», 

έλα πνζνζηφ 38,7% ησλ λνζειεπηψλ  απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ζε πιεηνςεθία  

έλα πνζνζηφ 61,2% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη κεδεληθή 

απάληεζε δφζεθε ζηελ θαηεγνξία  Με ζεκαληηθφ.  
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

16. Αλαπηύμσ λέεο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2      

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

154 32,4 32,4 32,4 

4  90 18,9 18,9 51,4 

5  47 9,9 9,9 61,3 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

70 14,7 14,7 76,0 

7  114 24,0 24,0 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ «Γηεπξχλσ ηελ νπηηθή κνπ γσλία ζε ζρέζε κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ κνπ ξφιν ή πξαθηηθή», έλα πνζνζηφ 46,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 43,3% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα 

ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ 10,1% απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

17. Γηεπξύλσ ηελ νπηηθή κνπ γσλία ζε ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηθό κνπ ξόιν ή πξαθηηθή 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
7 1,5 1,5 1,5 

2  41 8,6 8,6 10,1 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

108 22,7 22,7 32,8 

4  58 12,2 12,2 45,1 

5  40 8,4 8,4 53,5 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

100 21,1 21,1 74,5 

7  121 25,5 25,5 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ «πκβαδίδσ κε ηηο λέεο εμειίμεηο ζηε λνζειεπηηθή», ην 

πνζνζηφ 50,5% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 37,7% 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 11,8% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

18. πκβαδίδσ κε ηηο λέεο εμειίμεηο ζηε λνζειεπηηθή 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
20 4,2 4,2 4,2 

2  36 7,6 7,6 11,8 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

105 22,1 22,1 33,9 

4  54 11,4 11,4 45,3 

5  20 4,2 4,2 49,5 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

104 21,9 21,9 71,4 

7  136 28,6 28,6 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ «Γίλνκαη πην ηθαλφο /λή ζηε λνζειεπηηθή εξγαζία», έλα 

πνζνζηφ 21,7% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ζε πιεηνςεθία ην 

πνζνζηφ 68,4% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη ην πνζνζηφ 9,5% 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

21. Γίλσ πην ηθαλόο/λή ζηε λνζειεπηηθή εξγαζία κνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
12 2,5 2,5 2,5 

2  35 7,4 7,4 9,9 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

112 23,6 23,6 33,5 

4  109 22,9 22,9 56,4 

5  104 21,9 21,9 78,3 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

35 7,4 7,4 85,7 

7  68 14,3 14,3 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο λνζειεπηέο αθνξνχζε «ηελ Αλάπηπμε 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ αλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε πςειήο πνηνηηθήο 

εξγαζίαο», έλα πνζνζηφ 19,8% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ζε 

πιεηνςεθία έλα κεγάιν πνζνζηφ 80,9% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ 

θαη έλα πνζνζηφ 7,3% ησλ λνζειεπηψλ  απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

27. Αλαπηύμσ επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε πςειήο πνηνηηθήο 

εξγαζίαο 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
12 2,5 2,5 2,5 

2  23 4,8 4,8 7,4 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

137 28,8 28,8 36,2 

4  119 25,1 25,1 61,3 

5  90 18,9 18,9 80,2 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

21 4,4 4,4 84,6 

7  73 15,4 15,4 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε  γηα ην αλ «Γηαηεξήζσ ηελ πνηφηεηα ησλ λνζειεπηηθψλ 

κνπ ππεξεζηψλ», έλα πνζνζηφ 43,1% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 45% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα 

πνζνζηφ 11,8% απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

29. Γηαηεξήζσ ηελ πνηόηεηα ησλ λνζειεπηηθώλ κνπ ππεξεζηώλ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
20 4,2 4,2 4,2 

2  36 7,6 7,6 11,8 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

117 24,6 24,6 36,4 

4  69 14,5 14,5 50,9 

5  28 5,9 5,9 56,8 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

59 12,4 12,4 69,3 

7  146 30,7 30,7 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ην πξψην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε 

ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο γηα επαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε (Professional 

improvement and development), ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο κε έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο 98,9% απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Αληίζεηα,  Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ απάληεζε 

έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 1,1% ησλ λνζειεπηψλ θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 0%  

κε κεδακηλή απάληεζε  ζεψξεζε Με ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην πξψην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα δέρεηαη ζεηηθή 

απάληεζε εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξηα ζεκαληηθφ βαζκφ 
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«Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 

 

Πίλαθαο 

Παξάγνληαο 1.Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε (Professional improvement and 

development) 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2      

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

47 9,9 9,9 9,9 

4  296 62,3 62,3 72,2 

5  127 26,7 26,7 98,9 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

5 1,1 1,1 100,0 

7      
χλνιν 475 100,0 100,0  

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη αληίζηνηρεο 

ηππηθέο απνθιίζεηο, ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ παξάγνληα, 

«Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 
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Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςθ τιμι και τυπικι απόκλιςθ όλων των επιμζρουσ 
ερωτθμάτων 

 
πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΔ γηα λα: 

 
Ν Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

1. Αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα νη γλψζεηο ή νη δεμηφηεηέο κνπ ζηελ 

άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ κνπ επαγγέικαηνο 

475 4,78 1,814 

3. Δίκαη πην παξαγσγηθφο/θή ζηνλ επαγγεικαηηθφ κνπ ξφιν 475 4,28 1,375 

6. Γηαηεξήζσ ηηο ηξέρνπζεο ηθαλφηεηέο κνπ 475 4,84 1,825 

16. Αλαπηχμσ λέεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 475 4,79 1,598 

17. Γηεπξχλσ ηελ νπηηθή κνπ γσλία ζε ζρέζε κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ κνπ ξφιν ή πξαθηηθή 

475 4,83 1,803 

18. πκβαδίδσ κε ηηο λέεο εμειίμεηο ζηε λνζειεπηηθή 475 4,84 1,924 

21. Γίλσ πην ηθαλφο/λή ζηε λνζειεπηηθή εξγαζία κνπ 475 4,34 1,566 

27. Αλαπηχμσ επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηαηήξεζε πςειήο πνηνηηθήο εξγαζίαο 

475 4,28 1,545 

29. Γηαηεξήζσ ηελ πνηφηεηα ησλ λνζειεπηηθψλ κνπ ππεξεζηψλ 475 4,71 1,939 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη αληίζηνηρεο ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ζηνλ επηκέξνπο παξάγνληα, «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα 

απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and 

development). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «λνζνθνκείν» θάλεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Sig. = ,000).  

 

Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ όλων των παραγόντων ςε 
ςχζςθ με τθ μεταβλθτι «νοςοκομείο» 

 

  

N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error Minimum Maximum   

F1_final Κππαξηζζίαο 60 3,050 ,3873 ,0500 3,0 6,0 

Καιακάηαο 166 3,018 ,2328 ,0181 3,0 6,0 

Ηππνθξάηεην Αζελψλ 249 3,036 ,3280 ,0208 3,0 6,0 

Σύνολο 475 3,032 ,3065 ,0141 3,0 6,0 

 
ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

F1_final Between Groups ,056 2 ,028 ,296 ,000 

Within Groups 44,470 472 ,094   

Total 44,526 474    
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2.2. Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην δεύηεξν δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 
 

Σν δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα ηέζεθε σο εμήο: Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional service). 

Αθνξά ηνλ δεχηεξν παξάγνληα ηεο Κιίκαθαο PRS (Παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο)», κε ην φλνκα «Δπαγγεικαηηθή 

Πξαθηηθή (Professional Service)» θαη πεξηιακβάλεη πέληε ζπλνιηθά ππνεξσηήκαηα ησλ 

νπνίσλ αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε. 

ε ζρέζε κε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηα ππνθείκελα γηα ην αλ «Δίκαη ζε 

ζέζε λα εθπιεξψζσ θαιχηεξα ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ», έλα πνζνζηφ 45,1% ησλ 

λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 44,4 % ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη ην πνζνζηφ 10,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με 

ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

4. Δίκαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζσ θαιύηεξα ηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελώλ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
5 1,1 1,1 1,1 

2  45 9,5 9,5 10,5 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

115 24,2 24,2 34,7 

4  57 12,0 12,0 46,7 

5  39 8,2 8,2 54,9 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

91 19,2 19,2 74,1 

7  123 25,9 25,9 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ «Πξνζαξκφδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ», ην πνζνζηφ 35,4% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ην 

πνζνζηφ 53,9% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη ην πνζνζηφ 10,7% 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

9. Πξνζαξκόδνκαη πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελώλ κνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
12 2,5 2,5 2,5 

2  39 8,2 8,2 10,7 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

143 30,1 30,1 40,8 

4  56 11,8 11,8 52,6 

5  57 12,0 12,0 64,6 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

53 11,2 11,2 75,8 

7  115 24,2 24,2 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε γηα ην αλ «Βειηηψλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο φζν αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ», έλα πνζνζηφ 27,7% ησλ 

λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 63,4% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 9,3% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με 

ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

14. Βειηηώζσ ηηο επαγγεικαηηθέο κνπ ηθαλόηεηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
15 3,2 3,2 3,2 

2  29 6,1 6,1 9,3 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

112 23,6 23,6 32,8 

4  84 17,7 17,7 50,5 

5  105 22,1 22,1 72,6 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

47 9,9 9,9 82,5 

7  83 17,5 17,5 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ είλαη ζε ζέζε λα «Απμήζνπλ  ηελ πηζαλφηεηα θαιχηεξεο 

εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ», έλα πνζνζηφ 51,8% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 48,2% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα 

ζεκαληηθφ θαη αμηνζεκείσην ζηνηρείν δφζεθε ε κεδεληθή απάληεζε ζην Με ζεκαληηθφ.  
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

19. Απμήζσ ηελ πηζαλόηεηα θαιύηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ αζζελώλ  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2      

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

129 27,2 27,2 27,2 

4  71 14,9 14,9 42,1 

5  29 6,1 6,1 48,2 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

77 16,2 16,2 64,4 

7  169 35,6 35,6 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα «Βειηηψλσ ηελ αηνκηθή κνπ πξνζθνξά ζην θνηλφ σο λνζειεπηήο», έλα 

πνζνζηφ 19% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ζε πιεηνςεθία έλα 

πνζνζηφ 71,2% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 9,9% 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

25. Βειηηώζσ ηελ αηνκηθή κνπ πξνζθνξά ζην θνηλό σο λνζειεπηήο 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
12 2,5 2,5 2,5 

2  35 7,4 7,4 9,9 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

178 37,5 37,5 47,4 

4  76 16,0 16,0 63,4 

5  84 17,7 17,7 81,1 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

28 5,9 5,9 86,9 

7  62 13,1 13,1 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

  πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα γηα επαγγεικαηηθή πξαθηηθή (Professional service), ζην 

ζχλνιν νη λνζειεπηέο κε έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο 91,8% απάληεζαλ Μέηξηα 

ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 6,7% ησλ λνζειεπηψλ ζεψξεζε Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ θαη ηέινο έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 1,5% ησλ λνζειεπηψλ  απάληεζε Με 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα δέρεηαη ζεηηθή 

απάληεζε εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ «Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή» κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 
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Πίλαθαο 

Παξάγνληαο  2.Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή (Professional service) 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2  7 1,5 1,5 1,5 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

95 20,0 20,0 21,5 

4  208 43,8 43,8 65,3 

5  133 28,0 28,0 93,3 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

32 6,7 6,7 100,0 

7      
χλνιν 475 100,0 100,0  

 

Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη αληίζηνηρεο 

ηππηθέο απνθιίζεηο, ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ παξάγνληα, 

«Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή (Professional service)» κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 

 

Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςθ τιμι και τυπικι απόκλιςθ όλων των επιμζρουσ 
ερωτθμάτων 

 
πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΔ γηα λα: 

 
Ν Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

4. Δίκαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζσ θαιχηεξα ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

αζζελψλ 

475 4,78 1,815 

9. Πξνζαξκφδνκαη πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ 

κνπ 

475 4,53 1,825 

14. Βειηηψζσ ηηο επαγγεικαηηθέο κνπ ηθαλφηεηεο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ αζζελψλ 

475 4,49 1,649 

19. Απμήζσ ηελ πηζαλφηεηα θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ 

αζζελψλ  

475 5,18 1,672 

25. Βειηηψζσ ηελ αηνκηθή κνπ πξνζθνξά ζην θνηλφ σο 

λνζειεπηήο 

475 4,09 1,575 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη αληίζηνηρεο ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ζηνλ επηκέξνπο παξάγνληα, Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή (Professional 

service)» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional 

improvement and development). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «λνζνθνκείν» θάλεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Sig. = ,000).  

 
 

Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ όλων των παραγόντων ςε 
ςχζςθ με τθ μεταβλθτι «νοςοκομείο» 

 

  

N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error Minimum Maximum   

F2_final Κππαξηζζίαο 60 3,117 ,7152 ,0923 1,0 6,0 

Καιακάηαο 166 3,223 ,8267 ,0642 1,0 6,0 

Ηππνθξάηεην Αζελψλ 249 3,153 ,7987 ,0506 1,0 6,0 

Σύνολο 475 3,173 ,7980 ,0366 1,0 6,0 

 
ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

F2_final Between Groups ,707 2 ,354 ,554 ,000 

Within Groups 301,137 472 ,638   

Total 301,844 474    

 



 

144 

2.3. Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην ηξίην δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 

 

Σν ηξίην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα ηέζεθε σο εμήο: Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

εκθαλίδνπλ «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέξθνπο» απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Collegial learning and interaction). 

Αθνξά ηνλ ηξίην παξάγνληα ηεο Κιίκαθαο PRS (Παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο) κε ην φλνκα «Μάζεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέξθνπο» (Learning and Interaction with colleagues) θαη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζπλνιηθά ππνεξσηήκαηα ησλ νπνίσλ αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε. 

ε ζρέζε κε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηα ππνθείκελα γηα ην αλ 

«αληαιιάζζνπλ απφςεηο κε ηνπο ζπλαδέξθνπο» ζηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ην πνζνζηφ 44.2%  ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, 

εμίζνπ Μέηξην ζεκαληηθφ απάληεζε ην πνζνζηφ 44.2% ησλ λνζειεπηψλ θαη ην 

πνζνζηφ 11.6 % ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

   

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

2. Αληαιιάζζσ απόςεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
8 1,7 1,7 1,7 

2  47 9,9 9,9 11,6 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

101 21,3 21,3 32,8 

4  70 14,7 14,7 47,6 

5  39 8,2 8,2 55,8 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

90 18,9 18,9 74,7 

7  120 25,3 25,3 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ «Μπνξψ λα ζπζρεηίδσ ηηο επαγγεικαηηθέο απφςεηο κνπ κε 

απηέο ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ», νη λνζειεπηέο ζε πνζνζηφ 32% απάληεζε Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ, έλα πςειφ  πνζνζηφ 56,6 %ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ 

θαη έλα πνζνζηφ 11,4 % ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

7. Μπνξώ λα ζπζρεηίδσ ηηο επαγγεικαηηθέο απόςεηο κνπ κε απηέο ησλ  ζπλαδέιθσλ  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
18 3,8 3,8 3,8 

2  36 7,6 7,6 11,4 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

99 20,8 20,8 32,2 

4  83 17,5 17,5 49,7 

5  87 18,3 18,3 68,0 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

48 10,1 10,1 78,1 

7  104 21,9 21,9 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο λνζειεπηέο γηα ην αλ «Μαζαίλνπλ κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ζπλαδέξθνπο», έλα  πνζνζηφ 45,2% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 50,9% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε 

Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 10,7% απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε γηα λα: 

12. Μάζσ κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο λνζειεπηέο 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
11 2,3 2,3 2,3 

2  40 8,4 8,4 10,7 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

113 23,8 23,8 34,5 

4  63 13,3 13,3 47,8 

5  33 6,9 6,9 54,7 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

79 16,6 16,6 71,4 

7  136 28,6 28,6 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο λνζειεπηέο γηα ην αλ «Αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

γλσζηηθέο πξνθιήζεηο ησλ ζπλαδέξθσλ λνζειεπηψλ», έλα πνζνζηφ 44,2% ησλ 

λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 45,4% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 10,4%ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με 

ζεκαληηθφ.  
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

23. Αληαπνθξίλνκαη ζηηο γλσζηηθέο πξνθιήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ λνζειεπηώλ  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
5 1,1 1,1 1,1 

2  44 9,3 9,3 10,3 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

114 24,0 24,0 34,3 

4  60 12,6 12,6 46,9 

5  42 8,8 8,8 55,8 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

97 20,4 20,4 76,2 

7  113 23,8 23,8 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ην ηξίην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο» (Collegial 

learning and interaction), ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο κε έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

82,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε φηη ζεσξεί Μέηξηα ζεκαληηθφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξάκκαηα, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 16,4% ησλ λνζειεπηψλ φηη ζεσξεί  Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ θαη ηέινο έλα  κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 1,1% ησλ λνζειεπηψλ φηη ζεσξεί  

Με ζεκαληηθφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην ηξίην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα δέρεηαη ζεηηθή 

απάληεζε εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο 

(Collegial learning and interaction)», κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 

 

Πίλαθαο 

Παξάγνληαο 3.Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο (Collegial learning and interaction) 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2  5 1,1 1,1 1,1 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

102 21,5 21,5 22,5 

4  167 35,2 35,2 57,7 

5  123 25,9 25,9 83,6 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

78 16,4 16,4 100,0 

7      
χλνιν 475 100,0 100,0  
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Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη αληίζηνηρεο 

ηππηθέο απνθιίζεηο, ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ παξάγνληα, «Μάζεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέξθνπο» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  

 
Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςθ τιμι και τυπικι απόκλιςθ όλων των επιμζρουσ 

ερωτθμάτων 
 
 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΔ γηα λα: 

 
Ν Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

2. Αληαιιάζζσ απφςεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  475 4,76 1,818 

7. Μπνξψ λα ζπζρεηίδσ ηηο επαγγεικαηηθέο απφςεηο κνπ κε απηέο 

ησλ  ζπλαδέιθσλ  

475 4,57 1,759 

12. Μάζσ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο λνζειεπηέο 475 4,79 1,867 

23. Αληαπνθξίλνκαη ζηηο γλσζηηθέο πξνθιήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ 

λνζειεπηψλ  

475 4,75 1,786 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη αληίζηνηρεο ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ζηνλ επηκέξνπο παξάγνληα, «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε 

ζπλαδέξθνπο» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional 

improvement and development). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «λνζνθνκείν» θάλεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Sig. = ,000).  

 

 

Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ όλων των παραγόντων ςε 
ςχζςθ με τθ μεταβλθτι «νοςοκομείο» 

 

  

N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error Minimum Maximum   

F3_final Κππαξηζζίαο 60 3,217 ,8847 ,1142 1,0 6,0 

Καιακάηαο 166 3,566 1,2030 ,0934 1,0 6,0 

Ηππνθξάηεην Αζελψλ 249 3,470 1,1466 ,0727 1,0 6,0 

Σύνολο 475 3,472 1,1403 ,0523 1,0 6,0 

 
ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

F3_final Between Groups 5,388 2 2,694 2,081 ,000 

Within Groups 610,979 472 1,294   

Total 616,366 474    
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2.4. Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην ηέηαξην δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 

 

Σν ηέηαξην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα ηέζεθε σο εμήο: Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

εκθαλίδνπλ «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and job security). 

Αθνξά ηνλ ηέηαξην παξάγνληα ηεο Κιίκαθαο PRS (Παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο)», κε ην φλνκα «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη 

επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal 

benefits and job security) θαη πεξηιακβάλεη έμη ζπλνιηθά ππνεξσηήκαηα ησλ νπνίσλ 

αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε. 

ε ζρέζε κε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηα ππνθείκελα γηα ην αλ « έρνπλ 

απμήζεη ηα πηζαλά νθέιε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο », ην πνζνζηφ 37,7 % 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ην 44,4% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε 

Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη ην πνζνζηφ 11,4 % ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

5. Απμήζσ ηα πηζαλά νθέιε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
8 1,7 1,7 1,7 

2  46 9,7 9,7 11,4 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

109 22,9 22,9 34,3 

4  95 20,0 20,0 54,3 

5  38 8,0 8,0 62,3 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

67 14,1 14,1 76,4 

7  112 23,6 23,6 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε γηα ην αλ «Απμήζσ ηελ πηζαλφηεηα πξνζσπηθνχ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο», ην πνζνζηφ 42,3% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ,  ην πνζνζηφ 46,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη ζε 

πνζνζηφ 11,2% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

11. Απμήζσ ηελ πηζαλόηεηα πξνζσπηθνύ νηθνλνκηθνύ νθέινπο 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
8 1,7 1,7 1,7 

2  45 9,5 9,5 11,2 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

112 23,6 23,6 34,7 

4  72 15,2 15,2 49,9 

5  37 7,8 7,8 57,7 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

69 14,5 14,5 72,2 

7  132 27,8 27,8 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ « Με βνεζάεη ζην λα αλαπηχμσ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ην 

επάγγεικα κνπ», έλα πνζνζηφ 39,4% ησλ λνζειεπηψλ  απάληεζε Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 49,1% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα 

πνζνζηφ 11,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

13. Με βνεζήζεη λα αλαπηύμσ εγεηηθέο ηθαλόηεηεο γηα ην επάγγεικά κνπ  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
19 4,0 4,0 4,0 

2  36 7,6 7,6 11,6 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

110 23,2 23,2 34,7 

4  61 12,8 12,8 47,6 

5  62 13,1 13,1 60,6 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

68 14,3 14,3 74,9 

7  119 25,1 25,1 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ «Δπαλαπξνζδηνξίδσ ηα ηξέρνληα λνζειεπηηθά κνπ 

θαζήθνληα», έλα πνζνζηφ 40,9% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, 

έλα πνζνζηφ 48% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 

11,1% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

15. Δπαλαπξνζδηνξίζσ ηα ηξέρνληα λνζειεπηηθά κνπ θαζήθνληα 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
12 2,5 2,5 2,5 

2  41 8,6 8,6 11,2 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

104 21,9 21,9 33,1 

4  76 16,0 16,0 49,1 

5  48 10,1 10,1 59,2 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

74 15,6 15,6 74,7 

7  120 25,3 25,3 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ κπνξψ λα «Απμήζσ ηελ πηζαλφηεηα επαγγεικαηηθήο 

πξνφδνπ», ζε πιεηνςεθία έλα πνζνζηφ 75,4%  ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 24,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

κεδεληθή απάληεζε δφζεθε ζηελ θαηεγνξία ηνπ Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

22. Απμήζσ ηελ πηζαλόηεηα επαγγεικαηηθήο κνπ πξνόδνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2      

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

70 14,7 14,7 14,7 

4  39 8,2 8,2 22,9 

5  8 1,7 1,7 24,6 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

226 47,6 47,6 72,2 

7  132 27,8 27,8 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ην εξψηεκα ηέζεθε γηα ην αλ «Νηψζνπλ  κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ παξνχζα 

ζέζε», έλα πνζνζηφ 49,9% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ,  έλα 

πνζνζηφ 40,3% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 9,7% 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

28. Ννηώζσ κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηελ παξνύζα ζέζε 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
16 3,4 3,4 3,4 

2  30 6,3 6,3 9,7 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

99 20,8 20,8 30,5 

4  60 12,6 12,6 43,2 

5  33 6,9 6,9 50,1 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

117 24,6 24,6 74,7 

7  120 25,3 25,3 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ην ηέηαξην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» απφ 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and job security), ζην 

ζχλνιν νη λνζειεπηέο κε έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 91% απάληεζαλ φηη ην 

ζεσξεί Μέηξηα ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 8,4% ησλ λνζειεπηψλ φηη ην 

ζεσξεί Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 0,6% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε φηη ην ζεσξεί Με ζεκαληηθφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην ηέηαξην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα δέρεηαη ζεηηθή 

απάληεζε εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή 

αζθάιεηα» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and job 

security)», κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional 

improvement and development). 

 

Πίλαθαο 

Παξάγνληαο 4.Πξνζσπηθό όθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα (Personal benefits and job 

security) 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2  3 ,6 ,6 ,6 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

54 11,4 11,4 12,0 

4  179 37,7 37,7 49,7 

5  199 41,9 41,9 91,6 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

40 8,4 8,4 100,0 

7      
χλνιν 475 100,0 100,0  
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Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη αληίζηνηρεο 

ηππηθέο απνθιίζεηο, ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ παξάγνληα, «Πξνζσπηθφ 

φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο.  

 

 

Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςθ τιμι και τυπικι απόκλιςθ όλων των επιμζρουσ 
ερωτθμάτων 

 
πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΔ γηα λα: 

 
Ν Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

5. Απμήζσ ηα πηζαλά νθέιε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 

κνπ 

475 4,60 1,785 

11. Απμήζσ ηελ πηζαλφηεηα πξνζσπηθνχ νηθνλνκηθνχ νθέινπο 475 4,73 1,846 

13. Με βνεζήζεη λα αλαπηχμσ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ην 

επάγγεικά κνπ  

475 4,67 1,849 

15. Δπαλαπξνζδηνξίζσ ηα ηξέρνληα λνζειεπηηθά κνπ θαζήθνληα 475 4,70 1,817 

22. Απμήζσ ηελ πηζαλφηεηα επαγγεικαηηθήο κνπ πξνφδνπ 475 5,65 1,354 

28. Ννηψζσ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ παξνχζα ζέζε 475 4,88 1,821 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη αληίζηνηρεο ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ζηνλ επηκέξνπο παξάγνληα, «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή 

αζθάιεηα»  κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional 

improvement and development). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «λνζνθνκείν» θάλεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Sig. = ,000).  
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Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ όλων των παραγόντων ςε 
ςχζςθ με τθ μεταβλθτι «νοςοκομείο» 

 

  

N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error Minimum Maximum   

F4_final Κππαξηζζίαο 60 3,017 ,4691 ,0606 1,0 6,0 

Καιακάηαο 166 3,277 ,9054 ,0703 1,0 6,0 

Ηππνθξάηεην Αζελψλ 249 3,269 ,8821 ,0559 1,0 6,0 

Σύνολο 475 3,240 ,8527 ,0391 1,0 6,0 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

F4_final Between Groups 3,432 2 1,716 2,374 ,000 

Within Groups 341,208 472 ,723   

Total 344,640 474    
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2.5. Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην πέκπην δηεξεπλεηηθό εξώηεκα 

 

Σν πέκπην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα ηέζεθε σο εμήο: Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

εκθαλίδνπλ «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Professional commitment). 

Αθνξά ηνλ πέκπην θαη ηειεπηαίν παξάγνληα ηεο Κιίκαθαο PRS (Παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο)», κε ην φλνκα 

«Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

(Professional commitment)» θαη πεξηιακβάλεη έμη ζπλνιηθά ππνεξσηήκαηα ησλ νπνίσλ 

αθνινπζεί ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζε. 

ε ζρέζε κε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηα ππνθείκελα γηα ην αλ «νη 

λνζειεπηέο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο κέζσ ηνπ επαγγέικαηνο», έλα 

πνζνζηφ 42,8% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 48% 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη ζε πνζνζηφ 9,3% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

8. Γηαηεξήζσ ηελ ηαπηόηεηά κνπ κέζσ ηνπ επαγγέικαηόο κνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
15 3,2 3,2 3,2 

2  29 6,1 6,1 9,3 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

115 24,2 24,2 33,5 

4  72 15,2 15,2 48,6 

5  41 8,6 8,6 57,3 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

110 23,2 23,2 80,4 

7  93 19,6 19,6 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ «Δπαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε δέζκεπζε ηνπο απέλαληη ζην 

επάγγεικα, νη λνζειεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ζε  πνζνζηφ 69% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 31% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα 

ζεκαληηθφ θαη κεδεληθή απάληεζε απάληεζε  ζηε θαηεγνξία Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

10. Δπαλαπξνζδηνξίζσ ηε δέζκεπζή κνπ απέλαληη ζην επάγγεικά κνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2      

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

85 17,9 17,9 17,9 

4  45 9,5 9,5 27,4 

5  17 3,6 3,6 30,9 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

166 34,9 34,9 65,9 

7  162 34,1 34,1 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ «Αμηνινγήζσ ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρεη πάξεη ην επάγγεικα 

ηνπ λνζειεπηή», έλα πνζνζηφ 46,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 43,8% ησλ λνζειεπηψλ  απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα 

πνζνζηφ 18,3% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

20. Αμηνινγήζσ ηελ θαηεύζπλζε πνπ έρεη πάξεη ην επάγγεικά κνπ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
5 1,1 1,1 1,1 

2  41 8,6 8,6 9,7 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

114 24,0 24,0 33,7 

4  56 11,8 11,8 45,5 

5  38 8,0 8,0 53,5 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

102 21,5 21,5 74,9 

7  119 25,1 25,1 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ «εληζρχεηαη ε εηθφλα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ λνζειεπηή», έλα 

πνζνζηφ 41,6% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 47,5% 

ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 10,7% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

24. Δληζρύζσ ηελ εηθόλα ηνπ επαγγέικαηόο κνπ  

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
18 3,8 3,8 3,8 

2  33 6,9 6,9 10,7 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

124 26,1 26,1 36,8 

4  70 14,7 14,7 51,6 

5  32 6,7 6,7 58,3 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

71 14,9 14,9 73,3 

7  127 26,7 26,7 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ «Δμεηάδσ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ξφινπ κνπ σο 

λνζειεπηήο», έλα πνζνζηφ 60,2%  ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, 

έλα πνζνζηφ 32,4% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 

7,3% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Με ζεκαληηθφ.  

 

Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

26. Δμεηάζσ ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ ξόινπ κνπ σο λνζειεπηήο 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
12 2,5 2,5 2,5 

2  23 4,8 4,8 7,4 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

95 20,0 20,0 27,4 

4  29 6,1 6,1 33,5 

5  30 6,3 6,3 39,8 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

120 25,3 25,3 65,1 

7  166 34,9 34,9 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

ην εξψηεκα γηα ην αλ «Αλαινγηζηψ ηελ αμία ησλ λνζειεπηηθψλ κνπ θαζεθφλησλ», 

έλα πνζνζηφ 41,9% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ 

46,7% απάληεζε Μέηξηα  ζεκαληηθφ θαη έλα πνζνζηφ 11,3% απάληεζε Με ζεκαληηθφ. 
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Πίλαθαο 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  γηα λα: 

30. Αλαινγηζηώ ηελ αμία ησλ λνζειεπηηθώλ κνπ θαζεθόλησλ 

 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
13 2,7 2,7 2,7 

2  41 8,6 8,6 11,4 

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

98 20,6 20,6 32,0 

4  78 16,4 16,4 48,4 

5  46 9,7 9,7 58,1 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

77 16,2 16,2 74,3 

7  122 25,7 25,7 100,0 

χλνιν 475 100,0 100,0  

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ην πέκπην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο, ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο κε έλα πςειφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 88,4% 

απάληεζαλ Μέηξηα ζεκαληηθφ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 11,6% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ  θαη ηέινο έλα πνζνζηφ 0% ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε 

Με ζεκαληηθφ. 

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην πέκπην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα δέρεηαη ζεηηθή 

απάληεζε εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 

 

Πίλαθαο 

Παξάγνληαο 5.Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε (Professional commitment) 
 

 πρλόηεηα 

Ν 

Πνζνζηό 

% 

ρεηηθό 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1 
 

Με ζεκαληηθφ 
    

2      

3   

Μέηξηα ζεκαληηθφ 

49 10,3 10,3 10,3 

4  177 37,3 37,3 47,6 

5  194 40,8 40,8 88,4 

6  
 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

55 11,6 11,6 100,0 

7      
χλνιν 475 100,0 100,0  
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Γξαθηθή παξάζηαζε 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη αληίζηνηρεο 

ηππηθέο απνθιίζεηο, ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ παξάγνληα, 

«Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.  

 
Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςθ τιμι και τυπικι απόκλιςθ όλων των επιμζρουσ 

ερωτθμάτων 
 

πκκεηέρσ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΔΔ γηα λα: 

 
Ν Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

απόθιηζε 

8. Γηαηεξήζσ ηελ ηαπηφηεηά κνπ κέζσ ηνπ επαγγέικαηφο κνπ 475 4,68 1,758 

10. Δπαλαπξνζδηνξίζσ ηε δέζκεπζή κνπ απέλαληη ζην επάγγεικά 

κνπ 

475 5,58 1,481 

20. Αμηνινγήζσ ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρεη πάξεη ην επάγγεικά κνπ 475 4,82 1,793 

24. Δληζρχζσ ηελ εηθφλα ηνπ επαγγέικαηφο κνπ  475 4,65 1,879 

26. Δμεηάζσ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ξφινπ κνπ σο λνζειεπηήο 475 5,24 1,816 

30. Αλαινγηζηψ ηελ αμία ησλ λνζειεπηηθψλ κνπ θαζεθφλησλ 475 4,73 1,824 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη αληίζηνηρεο ηππηθέο 

απνθιίζεηο, ζηνλ επηκέξνπο παξάγνληα, Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε (Professional 

commitment) κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional 

improvement and development). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «λνζνθνκείν» θάλεθε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Sig. = ,000).  
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Σφνολο δείγματοσ ανά ερώτθμα, Μζςοι όροι και τυπικζσ αποκλίςεισ όλων των παραγόντων ςε 
ςχζςθ με τθ μεταβλθτι «νοςοκομείο» 

 

  

N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error Minimum Maximum   

F5_final Κππαξηζζίαο 60 3,450 1,0803 ,1395 3,0 6,0 

Καιακάηαο 166 3,343 ,9580 ,0744 3,0 6,0 

Ηππνθξάηεην Αζελψλ 249 3,325 ,9347 ,0592 3,0 6,0 

Σύνολο 475 3,347 ,9609 ,0441 3,0 6,0 

 
ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

F5_final Between Groups ,756 2 ,378 ,408 ,000 

Within Groups 436,928 472 ,926   

Total 437,684 474    
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Κεθάιαην 3
ν
  

 

πκπεξάζκαηα - πδήηεζε 

 

3.1. Ωο πξνο ηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ λνζειεπηώλ 

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε απφ ηελ έξεπλα,  φηη νη 475 λνζειεπηέο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ 52,4% απφ ην Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν 

Αζελψλ, αθνινπζεί ε Καιακάηα ζε πνζνζηφ 34,9% θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 12,6% 

ε Ννζνθνκεηαθή Μνλάδα ηεο Κππαξηζζίαο αληίζηνηρα. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απνηειείηαη απφ  

γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 89,3% θαη κφιηο ην 10,7% είλαη νη άλδξεο.  

Σα ππνθείκελα-λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο επξίζθνληαη ζε ειηθίεο  απφ 20 έσο θαη 50+ 

εηψλ. Ζ πιεηνςεθία αλαθέξεηαη ζε  πνζνζηφ 46,3% ζε λνζειεπηέο πνπ αλήθνπλ ζε 

ειηθηαθή νκάδα ησλ  40-49 εηψλ ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχλ νη ειηθηαθέο 

νκάδεο ησλ 30-39 εηψλ ζε πνζνζηφ 40,2% θαη κφιηο ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 50+ 

απνηειεί ην  9,7%.  

Φάλεθε φηη νη λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε πνζνζηφ 78,9% 

είλαη έγγακνη, αθνινπζνχλ νη άγακνη ζε πνζνζηφ 15,6% θαη νη δηαδεπγκέλνη ζε 

πνζνζηφ 5,1%, ελψ δελ απάληεζε ην 0,4% ησλ εξσηεζέλησλ.  

Ζ πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ  77,7% απάληεζε ζεηηθά ζηελ χπαξμε παηδηψλ, ελψ ην 

18,3% απάληεζε αξλεηηθά. Έηζη ε πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 53,7% απάληεζε ζηελ 

χπαξμε 2 ηέθλσλ.  Αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά 17,5% απηνί πνπ έρνπλ 1 παηδί. 

Σν 6,3% δήισζαλ απηνί πνπ έρνπλ  3 παηδηά θαη ηέινο  πάλσ απφ 4 παηδηά  απάληεζε 

έλα κηθξφ  πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,3% αληίζηνηρα. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη φηη ζρεηηθά κε ην  εξψηεκα γηα  ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ησλ παηδηψλ ησλ λνζειεπηψλ, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε φηη ην 35,2%  

ησλ παηδηψλ αθνξνχζε  ειηθίεο  απφ 13-18 εηψλ, ζε πνζνζηφ 21,3% αθνξνχζε ηελ 

ειηθία ησλ  6-12, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 18,7%  αθνξνχζε ηελ ειηθία ησλ 1 -5 

εηψλ θαη κφιηο 1,1% αθνξνχζε ηελ ειηθία πάλσ απφ 18 εηψλ. 

χκθσλα  κε ηα δεδνκέλα νη λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο ζε  πιεηνςεθία απάληεζαλ ζε 

πνζνζηφ 53,3% φηη είλαη  λνζειεπηέο (Α.Σ.Δ.Η) Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, 

αθνινπζνχλ νη (ΓΔ) Αδεξθνί Βνεζνί  Ννζειεπηψλ ζε πνζνζηφ 43,8% θαη κφιηο 2,3% 

απνηειείηαη απφ λνζειεπηέο (ΠΔ )Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ απάληεζε ζε πνζνζηφ 76,8%  φηη δελ έρεη ιάβεη 

κέξνο  ζε επηπιένλ  ζπνπδέο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ θαη κφιηο ην 

11,6% δήισζε πσο έρεη νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα ηεο  λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο. 

Αμηνζεκείσην απνηειεί  ην ζηνηρείν φηη κφιηο ην 7,4% έρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ θαη φζν αθνξά  ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ην πνζνζηφ ήηαλ  
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κεδεληθφ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ θαη ζηα ηξία λνζνθνκεία ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

76,8% απάληεζε φηη δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα λνζειεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ελψ απάληεζαλ ζεηηθά κφιηο ην 15,6% ησλ λνζειεπηψλ. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα θάλεθε φηη ηα ππνθείκελα- λνζειεπηέο ηεο έξεπλαο ζε 

πνζνζηφ 40,6% είλαη βνεζνί λνζειεπηέο (ΓΔ), αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 36,2% νη 

λνζειεπηέο (ΠΔ-ΣΔ) θαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά νη λνζειεπηέο πνπ θαηέρνπλ ζέζε 

ππεπζχλνπ αθνξά ην  13,3% θαη κφιηο ην 7,2% απνηειείηαη απφ πξντζηάκελνπο  ησλ 

εθάζηνηε λνζνθνκείσλ. 

Παξαηεξήζεθε φηη  ε πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ ζε πνζνζηφ 33,3%  εξγάδεηαη 

πάλσ απφ 21 ρξφληα, ην 21,3% απάληεζε φηη εξγάδεηαη 11-25 ρξφληα θαη 16-20 έηε 

δήισζε ην 16,8%. Αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 15,6% νη λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη 1-5 

θαη  10,3%  νη λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη 6-10 έηε αληίζηνηρα.  

Έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο λνζειεπηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο φζνλ  

αθνξά ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Παξαηεξψληαο ηα δεδνκέλα 

θάλεθε φηη ε πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 43,4% δήισζε φηη θαηέρεη γλψζεηο ηφζν μέλσλ 

γισζζψλ φζν θαη ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 12,4% 

απάληεζε ζεηηθά ζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ην 20% απάληεζε επίζεο ζεηηθά ζηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη 

φηη  ην 24,2% δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε.  

Χο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζε επηκέξνπο επηζηεκνληθέο - 

επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κεγάιν πνζνζηφ ην 72,8% ησλ λνζειεπηψλ 

απάληεζε ζεηηθά θαη ην 25,3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε αξλεηηθά. Καη ζε έλα 

πνζνζηφ 1,9 % ησλ εξσηεζέλησλ απέθπγε λα απαληήζεη ζην αλ ζπκκεηέρεη ή φρη ζε 

επηπιένλ επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, παξαηεξήζακε φηη ην 11,8% απνηειείηαη απφ  λνζειεπηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζπλέδξηα-ζεκηλάξηα, ζε εκεξίδεο ζπκκεηείρε ην 7,6%,  

ελδνλνζνθνκεηαθά καζήκαηα δήισζε φηη ζπκκεηείρε ην 3,6% θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

44,2% δήισζε ην ελδηαθέξνλ ζε άιια επηκέξνπο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ή θαη ζε 

ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ. 

 

3.2. Ωο πξνο ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ην πξψην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα γηα επαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε (Professional 

improvement and development), ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ 

Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο.    
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ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην πξψην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and 

development). 

     ε ζρέζε κε ην δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα γηα «επαγγεικαηηθή πξαθηηθή» (Professional service), ζην ζχλνιν νη 

λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην δεχηεξν δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ «Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε» κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and development). 

  ε ζρέζε κε ην ηξίην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο» (Collegial learning and 

interaction), ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην ηξίην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ «Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο (Collegial 

learning and interaction)», κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

(Professional improvement and development). 

     ε ζρέζε κε ην ηέηαξην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and job security), ζην ζχλνιν νη 

λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην ηέηαξην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή αζθάιεηα» 

απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Personal benefits and job security)», 

κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο (Professional improvement and 
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development). 

     ε ζρέζε κε ην πέκπην δηεξεπλεηηθφ καο εξψηεκα θάλεθε φηη ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, 

ζην ζχλνιν νη λνζειεπηέο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ Μέηξηα ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο.    

ε ζρέζε, ηφζν κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζπλνιηθφ παξάγνληα, θάλεθε φηη ην πέκπην δηεξεπλεηηθφ εξψηεκα επηβεβαηψλεηαη  

εθφζνλ, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνπλ ζε Μέηξην ζεκαληηθφ θαη Δμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ παξάγνληα «Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε» απφ πξνγξάκκαηα 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, κέζα απφ πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο 

(Professional improvement and development). 
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3.3 Πξνηάζεηο  

 

Μηα επηηπρεκέλε εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη έλα θαινζρεδηαζκέλν πιάλν εθπαίδεπζεο 

πνπ ζα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. θνπφο είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ελψ νη ελδηάκεζνη ζηφρνη είλαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη ν 

λνζειεπηήο ψζηε λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οη ελδηάκεζνη ζηφρνη πξέπεη 

λα είλαη ζαθείο, εθηθηνί θαη κεηξήζηκνη. Πξέπεη λα αξρίδνπλ απφ έλα επίπεδν ζην νπνίν 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ν λνζειεπηήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλειίζζνληαη ζε 

πνιππινθφηεξα ζηάδηα θαζψο ζα απμάλνληαη νη γλψζεηο ηνπ.  

Ζ ζέζπηζε ζθνπψλ θαη ελδηάκεζσλ ζηφρσλ εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ λνζειεπηή. 

Αληίζεηα, φηαλ δελ πξνζδηνξίδνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο, δελ 

βειηηζηνπνηείηαη ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο. Έλα θνηλφ κε επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

είλαη φηη ν λνζειεπηήο δέρεηαη κελ πιεξνθφξεζε αιιά απνηπγράλνπλ λα αληηιεθζνχλ 

πσο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηε δηθή ηνπο πεξίπησζε θαη ζην δηθφ ηνπο 

επαγγεικαηηθφ ρψξν (Wingard 2005). 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη πηζαλά 

πξνβιήκαηα ή εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηή. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε είλαη: 

• Ο ηξφπνο κάζεζεο. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ κε ηξεηο 

ηξφπνπο. Οπηηθά, αθνπζηηθά θαη θηλαηζζεηηθά. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη καζαίλνπλ 

θαη κε ηνπο ηξεηο ηξφπνπο, σζηφζν θπξηαξρεί ζπλήζσο ν έλαο απφ απηνχο. Έηζη, 

είλαη ζεκαληηθφ ν λνζειεπηήο εθπαίδεπζεο λα ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, πξνθνξηθφ ιφγν, έληππν πιηθφ, εθαξκνγή - επίδεημε απφ 

ηνλ αζζελή ηεο δηδαθηέαο χιεο, ψζηε ην άηνκν πνπ εθπαηδεχεηαη λα αθνχεη, λα 

βιέπεη αιιά θαη λα εθαξκφδεη απηφ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπ. 

• Σα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε αδχλαηε φξαζε ή αθνή, ε δηαηαξαρή ηεο 

θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ λνζειεπηή 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Δπίζεο, ε κάζεζε κπνξεί λα 

επεξεαζηεί πεξηζηαζηαθά απφ ηνλ πφλν, ηελ θφπσζε, ην αίζζεκα εμνπζέλσζεο, 

ηνλ πεξηζπαζκφ πξνζνρήο θιπ. 

• Ζ ειηθία κπνξεί λα επεξεάδεη κεξηθψο ηε δπλαηφηεηα ή ηε δεμηφηεηα φζνλ αθνξά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ. Ο λνζειεπηήο πνπ πξνεηνηκάδεηαη λα 

εθπαηδεχζεη έλαλ ειηθησκέλν λνζειεπηή, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα 

αθφινπζα: 

 

o Ζ πξνζνρή ζα πξέπεη λα απνζπάηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν. Γηα ην ιφγν 
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απηφ νη ζφξπβνη πξέπεη λα είλαη κεησκέλνη. 

o Να εμαζθαιηζηεί θαιφο θσηηζκφο. Μηα πεγή θσηηζκνχ πίζσ απφ ηνλ ψκν ηνπ 

λνζειεπηή είλαη ηδαληθή. 

o Σν έληππν πιηθφ πξέπεη λα είλαη ηππσκέλν κε κεγάια γξάκκαηα θαη ζρήκαηα. 

Ζ αλάγλσζή ηνπο δηεπθνιχλεηαη φηαλ είλαη ηππσκέλα κε καχξν κειάλη ζε 

ραξηί καη. 

o Ο λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα θνξά γπαιηά αλ ηα ρξεηάδεηαη θαη νη θαθνί λα είλαη 

θαζαξνί. 

o Αλ ν λνζειεπηήο θνξά αθνπζηηθά, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ είλαη ζε 

ιεηηνπξγία θαη αλ έρνπλ γίλεη νη ζσζηέο ξπζκίζεηο. 

o Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχληνκεο κηθξέο πξνηάζεηο κε ζπρλά δηαιιείκαηα 

ψζηε λα δίλεηαη ν ρξφλνο γηα δηαλνεηηθή επεμεξγαζία. 

o Ζ ρξήζε ηαηξηθψλ φξσλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα εμεγείηαη ε ζεκαζία ηνπο. 

o Πξέπεη λα γίλεηαη επαλέιεγρνο γηα λα είλαη βέβαην φηη απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί 

έρνπλ γίλεη θαηαλνεηά. Ο λνζειεπηήο πξέπεη λα εξσηάηαη λα πεη ηη έρεη 

δηδαρζεί. 

 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ (deWit 2001) , ζπληζηά ζην λνζειεπηή εθπαίδεπζεο 

λα κελ παίξλεη πνηέ σο δεδνκέλν φηη νη λνζειεπηέο είλαη κνξθσκέλνη. Πνιινί 

ελήιηθνη έρνπλ ηειεηψζεη ην ζρνιείν δίρσο λα έρνπλ κάζεη λα δηαβάδνπλ ζσζηά. 

Ζ (Wingard 2005) ζπκθσλεί θαη επηζεκαίλεη φηη ν αξηζκφο ρξφλσλ ζην ζρνιείν, 

ην IQ, νη ιεθηηθέο δεμηφηεηεο δελ αληηζηνηρνχλ πάληα ζην αλαγλσζηηθφ επίπεδν. 

Ζ Hohler, επηζεκαίλεη φηη πνιινί ελήιηθεο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ έλα 

θείκελν δχν επίπεδα θάησ απφ απηφ πνπ ζεσξεηηθά έρνπλ θαηαθηήζεη ζην 

ζρνιείν. Δπί πιένλ, εθηφο απφ ηνπο επηκειείο αλαγλψζηεο, ην αλαγλσζηηθφ 

επίπεδν πέθηεη φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα. Έηζη, νη λνζειεπηέο εθπαίδεπζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ, ζα πξέπεη λα ην 

επηιέγνπλ παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ απιφηεηα ζηε δηαηχπσζή ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά έλα πςειφ πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ (πεξίπνπ 50% θαηά ηε 

Wingard), δηαζέηεη πςειέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, νπφηε ε δηδαζθαιία θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλα. 

    Πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη πξνζδνθίεο. Πξνζσπηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζεξαπεία θαη ηελ αλάξξσζε πνπ δηαθέξνπλ απφ απηέο ηνπ 

λνζειεπηηθή εθπαίδεπζεο θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο θξνληίδαο 

πγείαο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λνζειεπηή λα ζπλεξγαζηεί θαη 

λα κάζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αηνκηθή ηνπ 

θξνληίδα θαη ηελ θξνληίδα ησλ άιισλ (deWit  2001). 

 

Γεδνκέλεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηή θαη ησλ πνιιψλ 
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παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε κάζεζε, είλαη ζεκαληηθφ o λνζειεπηήο 

εθπαίδεπζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο. Σα θιεηδί γηα ηελ 

επηηπρία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηή είλαη θαηά ηε (Wingard 

2005), ε απιφηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

λνζειεπηή ζηε δηαδηθαζία. Αλ ε εθπαίδεπζε είλαη επηηπρήο, ν λνζειεπηήο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα εθαξκφζεη ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ άλεζε 

θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ.  

Οη νδεγίεο ηεο Wingard πξνο ηνπο λνζειεπηέο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζηφρνπ είλαη: 

• Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ. Ζ δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεη κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Πξέπεη λα επηιεγεί ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα ην αληηθείκελν 

εθπαίδεπζεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ηνπ λνζειεπηή. Δθφζνλ είλαη δπλαηφ, πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα κέζα δηδαζθαιίαο, δηάιεμε, θείκελα, εηθφλεο, 

θηλνχκελεο εηθφλεο, ηειεφξαζε, βίληεν, αθνπζηηθά κέζα. 

• Να ηίζεληαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη. Ο αξηζκφο ησλ ζηφρσλ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 

ηέζζεξηο. Αλ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνχλ θαη άιια ζέκαηα, ζα πξέπεη λα 

πξνβιεθζνχλ θαη άιια καζήκαηα. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη, ζαθείο 

θαη λα έρνπλ λφεκα γηα ηνλ λνζειεπηή. 

• Πεξηνξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Να πξνηηκψληαη 

ζχληνκεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο (δεθαπέληε ιεπηά ή θαη ιηγφηεξν), νη νπνίεο 

λα πεξηιακβάλνπλ δηαιείκκαηα, επαλάιεςε ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαη 

δηαξθή εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ ή ησλ ειιείςεσλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

εξσηήζεηο ή ηηο εθδειψζεηο ησλ λνζειεπηψλ. 

• Δζηίαζε ζε ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο. Οη λνζειεπηέο πξέπεη λα 

επηθεληξψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε δξάζεηο ηνπ λνζειεπηή θαη αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία ηνπ.  

• ηήξημε ζηα ήδε γλσζηά ζέκαηα. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ 

κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηε λέα γλψζε ζε κηα πξνυπάξρνπζα βάζε. Δίλαη επίζεο 

νπζηψδεο λα θηλείηαη ν εθπαηδεπηήο απφ ηα ζηνηρεηψδε πξνο πην πεξίπινθα 

ζέκαηα, ψζηε λα δεκηνπξγεί ζηνλ λνζειεπηή κηα αίζζεζε ινγηθήο ζπλέπεηαο. 

• Καηάηκεζε ηεο πεξίπινθεο πιεξνθνξίαο. Οη νδεγίεο πξέπεη λα δηαζπψληαη ζε 

κηθξέο, ζπλεθηηθέο ινγηθά νκάδεο. Οη ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πιεξνθνξίεο 

κπνξεί λα είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθέο θαη νη λνζειεπηέο ζπρλά βνκβαξδίδνληαη 

κε πιεξνθνξίεο ζε ζηηγκέο πνπ ε αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα είλαη κεησκέλε. 

Έηζη, έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζχληνκσλ καζεκάησλ κπνξεί λα είλαη πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθφο απφ κία κφλν ζπλεδξία. 

• Δπηδίσμε δηαδξαζηηθήο κάζεζεο. Ζ δηαδξαζηηθή κάζεζε απμάλεη ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηε κλήκε. Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηαδξαζηηθή αιιειεπίδξαζε 

πξνθαιεί πξσηετληθή κεηαβνιή ζηνλ εγθέθαιν πνπ βειηηψλεη ηε ζπγθξάηεζε 
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πιεξνθνξηψλ απφ ηε κεζνπξφζεζκε κλήκε. 

• Δθκεηάιιεπζε εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ φηαλ ν λνζειεπηήο είλαη έηνηκνο λα 

κάζεη. Ζ εηνηκφηεηα κάζεζεο ηνπ λνζειεπηή κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ην πφζν 

έηνηκνο λνηψζεη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνξξνθήζεη ηελ πιεξνθνξία ζε 

κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Αθφκε άγρνο, θπζηθέο δπζρέξεηεο, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ή αληθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα θάλνπλ ηε κάζεζε 

δπζάξεζηε θαη αλαπνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία (Wingard 2005). 

     Έλαο Δζληθφο ρεδηαζκφο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο πξέπεη λα έρεη φξακα θαη ζαθείο 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε ζηφρσλ θαη δεηθηψλ αμηνιφγεζεο. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηε 

ρψξα καο πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε ζσζηή 

ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη απφιπηα εθηθηή ε 

δηαρείξηζε θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 

 Γηνηθψ ζεκαίλεη πξνβιέπσ θαη ζρεδηάδσ, νξγαλψλσ, δηεπζχλσ, ζπληνλίδσ θαη 

ειέγρσ. Πξνβιέπσ θαη παξέρσ ζεκαίλεη εμεηάδσ ην κέιινλ θαη θαηαζηξψλσ ην ζρέδην 

δξάζεο. Οξγαλψλσ ζεκαίλεη δεκηνπξγψ κηα δηηηή δνκή ηεο επηρείξεζεο, ηελ πιηθή θαη 

ηελ αλζξψπηλε. Γηεπζχλσ ζεκαίλεη ζπλελψλσ, ελνπνηψ θαη ελαξκνλίδσ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξνζπάζεηεο. Διέγρσ ζεκαίλεη φηη βιέπσ πσο ηα πάληα γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ θαζηεξσκέλν θαλφλα θαη ηελ εθθξαζζείζα δήηεζε ( Fayol 1949).  

 ξακα ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ /ζπλνδψλ θαη ησλ ππφινηπσλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Καζψο ην θφζηνο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη φισλ ησλ πηπρψλ ηεο 

θξνληίδαο πγείαο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, είλαη απαξαίηεην ηα πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο λα θαζηεξψλνπλ πξαγκαηηθά πξφηππα γηα λα δηαηεξνχλ θαη 

λα παξέρνπλ πνηνηηθή θξνληίδα. 

 Σα πξνγξάκκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο (ΓΠ/Quality assurance-QA) 

εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηα λνζνθνκεία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε 

εζεινληηθή εθαξκνγή ησλ λνζειεπηηθψλ ειέγρσλ. Ζ ΓΠ νξίδεη ηηο κεηξήζεηο ηεο 

απφδνζεο θαη ζπγθξίλεη δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα κε θιηληθνχο δείθηεο θαη δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο. Οη λνζειεπηέο κπνξνχλ λα παξαθηλεζνχλ λα απμήζνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε 

ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο απφ ηελ άκεζε εκπεηξία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Ο Deming E, ζεσξείηαη απφ πνιινχο ν πξσηνπφξνο ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Έλαο 

ζηαζψηεο ηεο αξρήο ηεο δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα δηαπίζησζε φηη πνζνζηφ 

85% ησλ πξνβιεκάησλ αθνξνχλ ην ζχζηεκα, ελψ κφλν 15 κε 20 % αθνξνχλ ην 

πξνζσπηθφ. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ λα έρνπλ ειεπζεξία ιφγνπ θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ σο ζθεπηφκελνη, δεκηνπξγηθά άηνκα. Σα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο βεβαηψλνπλ φηη ηα πξφηππα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεξνχληαη θαη ε παξνρή 
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θξνληίδαο εμειίζζεηαη. 

Ζ δηαρείξηζε πνηφηεηαο απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε, ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, θαηαλνκή πφξσλ θαη αμηνιφγεζε. Ζ εγεζία είλαη θνξπθαίαο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Ζ εγεζία ζα αιιάμεη ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα δψζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ 

θαηάξηηζε πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα βειηησζεί ν ζρεδηαζκφο θαη λα απμεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα. Σα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ έξεπλα, ππνζηεξίδνληαο ηελ θαζηέξσζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε λνζειεπηηθή (Roussel et al  2010). 

Οη θιηληθνί λνζειεπηέο ζπρλά αλαιακβάλνπλ ξφινπο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ ελψ 

κπνξεί λα κελ είραλ επίζεκε εθπαίδεπζε ζηνπο ξφινπο απηνχο. Κάζε νξγαληζκφο 

ρξεηάδεηαη έλα πξσηφθνιιν ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν ηκήκα επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ κπνξεί λα 

νξγαλσζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηε θηινζνθία, ηελ απνζηνιή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ λνζειεπηηθή εγεζία είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο.  

ηελ επνρή καο, πνπ ε πεξηζηνιή ηνπ θφζηνπο ζεσξείηαη αλαγθαία, ζα πξέπεη λα 

ζπιιέγνληαη θαη λα αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηα 

νθέιε. Ο κάλαηδεξ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα 

είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

επηδεηθλχεη αθνζίσζε ζηελ επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ κε ηελ πίζησζε ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ.  

Ζ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο αξρέο θαη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ 

αλζξψπνπο κε νηθνγελεηαθά θαζήθνληα, νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα πεδία ελδηαθεξφλησλ ή εμεηδηθεχζεσλ. Ζ 

πξνζνρή ζην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ εξγαδφκελνπ, θαζψο θαη ην επίπεδν θηλεηνπνίεζεο 

ηνπ, ζα πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα γηα ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ.  

Οη εθπαηδεπηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ δίλνπλ 

θίλεηξα ζηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζεσξήζνπλ ηε κάζεζε σο κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαξηέξαο. Ζ δηά βίνπ κάζεζε 

πεξηιακβάλεη ηελ απηνθαζνδήγεζε ζηελ αλαγλψξηζε αλαγθψλ θαη ηνκέσλ εμέιημεο, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνάγεη ηελ θηλεηνπνίεζε γηα ζπκκεηνρή θαη επηινγή θαηάιιεισλ 

κεζφδσλ κάζεζεο. Ζ ηερλνινγία, ε νπνία ζπλερψο γίλεηαη πην πνιχπινθε θαη 

απαηηεηηθή θαη νη θαηλνηνκίεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνηεινχλ κείδνλεο 

δπλάκεηο πνπ σζνχλ ηνπο λνζειεπηέο λα αλαδεηνχλ ηε δηά βίνπ κάζεζε. 

Ζ πνηθηινκνξθία ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, ζην επξχ θάζκα ειηθηαθψλ ηάμεσλ θαη ζηηο αηνκηθέο 



 

170 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ θηλεηνπνίεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ψζεζε πνπ 

θάλεη ηνπο ελήιηθεο λα παζρίδνπλ λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο ζε δεηήκαηα πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γη’ απηνχο. Ζ κεγαιχηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

θαη ε απηνκχεζε κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπο πξηλ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπλεδξία.  

 Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ζεσξνχληαη σο πεξηζζφηεξν ζπλαθείο θαη ελδηαθέξνπζεο 

αλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε θάπνηα άκεζε αλάγθε ή θάπνην πξφβιεκα. Ζ νκαδηθή 

εξγαζία, ε ζπλεξγαζία θαη νη νκάδεο κπνξεί λα πξνάγνπλ ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο 

ηεο κάζεζεο, θαη ε πνηθηιία ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ακείσην. Έλα πεξηβάιινλ ζεβαζκνχ θαη άλεζεο, πνπ είλαη 

ειεχζεξν πεξηζπαζκψλ, πξνάγεη ηε κάζεζε, θαη θάζε αληίιεςε απεηιήο, θφβνπ ή 

απνηπρίαο ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη.  

 Ο ζσθξαηηθόο δηάινγνο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζεο ησλ ππνθεηκεληθψλ ζπιινγηζκψλ, λα βνεζήζεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ππνζέζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ γλσκψλ, λα βνεζήζεη ζηελ 

εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ζπιινγηζκψλ θαη λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

επηπηψζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπδήηεζεο πξνάγεη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ζρεηηθά κε αληηθξνπφκελεο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο πεξίζαιςεο θαη, ζπλεπψο, ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ. 

 Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ αμηνιφγεζεο επηηξέπεη ελ ζπλέρεηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε παξνρήο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ κπνξεί λα πξνάγεη ηε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηεο ελδερφκελεο επίδξαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε κηαο νξγαλσηηθήο 

θνπιηνχξαο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.  

Ο εθπαηδεπηήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα 

ελζσκαηψλεη ζηε δηδαζθαιία εθαξκνζκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απφ βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Σα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, φπσο ε έιιεηςε 

ρξφλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ πεγψλ, ε έιιεηςε γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ αλαδήηεζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθά γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Σν γεγνλφο φηη ν ηίηινο ηεο εηδηθφηεηαο δελ αμηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ππεξεζία ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηδίθεπζεο 

εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε πξνζθνξά εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 

απνηειεί γη’ απηνχο έκπξαθηε έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ νξγαληζκνχ γηα αλάπηπμε 

πξνζσπηθνχ.  

 Οη λνζειεπηέο είλαη πξφζπκνη γηα κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε, ε δηάζεζε ηνπο γηα 

επηκφξθσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ πνζνζηφ εηδηθεπκέλσλ (ηδηαίηεξα ζηα 
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επαξρηαθά λνζνθνκεία ) θαζψο θαη ην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

δελ δηαζέηνπλ άιιν ηίηιν ζπνπδψλ εθηφο απφ ην βαζηθφ ζέηεη ην εξψηεκα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ λνζειεπηψλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο αιιά 

θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.  

 Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνθίι ηνπ λνζειεπηή κε ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην ζχζηεκα πγείαο, αθνχ ε 

εθπαίδεπζε σο δηαδηθαζία ππφζρεηαη λα : 

 ηεξίμεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο  

 Βειηηψζεη ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή απφδνζε 

 Απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

 Βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ 

 Μεηψζεη ηελ ζπαηάιε ηηο δαπάλεο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο 

 πκβάιεη ζηε ζσζηή θαη πιήξε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Απμήζεη ην δήιν θαη λα αλπςψζεη ην εζηθφ ησλ ππαιιήισλ 

 Να κεηψζεη ην θφζηνο ηεο επίβιεςεο θαη λα βνεζήζεη ηελ νξγάλσζε 

 Να δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ, λέσλ δηαδηθαζηψλ ή λέαο επηινγήο. 

Ζ πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί θνηλσληθή θαη επηζηεκνληθή 

αλάγθε θαη ζα πξέπεη λα θαηνρπξσζεί θαη λα πινπνηείηαη κε θνηλσληθά απνδεθηνχο 

φξνπο θαη φρη κε φξνπο απηνπξνβνιήο θαη λαξθηζζηζκνχ ησλ λνζειεπηψλ. Καηά γεληθή 

νκνινγία ε πλερηδφκελε Ννζειεπηηθή Δθπαίδεπζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα 

ηνπο λνζειεπηέο αθνχ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή 

εμέιημε ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα είλαη εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

λνζειεπηψλ θαζφηη ην πξνζθεξφκελν έξγν δελ απνηηκάηαη απιά κε αξηζκνχο αιιά κε 

ην κέγηζην αγαζφ, απηφ ηεο πγείαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ίδηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο.  

 Οη ζπνπδέο ηνπ λνζειεπηή εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ θνίηεζε ηεηξαεηνχο 

δηάξθεηα ζε ΑΔΗ ή ΣΔΗ , κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο θαη ζπρλά, δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα. Πέξα απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην 

έξγν ηνπο νη λνζειεπηέο εθπαίδεπζεο θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ πεξαηηέξσ θαηάξηηζή 

ηνπο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, θαη δεηήκαηα εηδηθφηεηαο θαη έξεπλαο. 

Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ νξγαλψλνληαη απφ παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, 

Γξαθεία Δθπαίδεπζεο Ννζνθνκείσλ θαη απφ Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο.  

Ζ Πνιηηεία, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εζληθφ ζπληνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ, ζέζπηζε ηα Μεηξψα Α θαη Β ησλ 

Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ θαη ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ Δθπαηδεπηψλ αληίζηνηρα. 

Ο ξφινο ηνπ λνζειεπηή εθπαίδεπζεο ζην λνζνθνκείν είλαη πνιχπιεπξνο. Χο 

εξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο, θαηά ηελ θιηληθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, επηδηψθεη λα 

γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε, λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ησλ θνηηεηψλ, θαη λα δηακνξθψζεη ζε απηνχο ηζρπξά επαγγεικαηηθά πξφηππα. 
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Γηα ηελ επηηπρία ηνπ λνζειεπηή εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ κειινληηθψλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή ζηήξημεο απφ ηε δηνίθεζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ην ηκήκα, ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο αιιά θαη απφ ηελ Αθαδεκατθή 

Κνηλφηεηα. 

 Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ λνζειεπηψλ 

εθπαίδεπζεο ζηελ ελζσκάησζε λέσλ λνζειεπηψλ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ ηνπο 

πξνζέιαβε, κεηαδίδνληάο ηνπο, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαλαηνιηζκνχ, γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, πνπ βνεζνχλ ην λέν λνζειεπηή λα 

αληαπεμέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ. Παξά ην πςειφ θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, έρεη απνδεηρζεί απφ έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ ην ζεηηθφ ηειηθφ 

νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, αθνχ 

κεηψλνληαη νη απνρσξήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα ζπλεπαγφκελα έμνδα, δεκηνπξγείηαη 

ζεηηθφ θιίκα αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ κε ζπλέπεηα ηελ απνδνρή θαη εζσηεξίθεπζε ησλ 

αμηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ παξνρή θαιχηεξεο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο. 

Ζ έθξεμε ησλ γλψζεσλ θαη νη ηαρχηαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε δηαξθή εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κέζσ 

πξνγξακκάησλ δηά βίνπ κάζεζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ο 

λνζειεπηήο εθπαίδεπζεο θαιείηαη λα κεηαδψζεη ηηο λέεο γλψζεηο ζηνπο λνζειεπηέο ησλ 

ηκεκάησλ, εθαξκφδνληαο ηηο κεζνδνινγίεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπληνλίδνληαο 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ ελεξγεηηθή ζπκβνιή θαη ηελ 

αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λνζειεπηέο. 

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ θαη ε ζπληφκεπζε ηεο παξακνλήο 

ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν , απαηηνχλ απφ ηνπο λνζειεπηέο εθπαίδεπζεο λα 

ζπκκεηέρνπλ , ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο , ζηε δηδαζθαιία 

γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε λφζν θαη δεμηνηήησλ απηνθξνληίδαο ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο 

νηθείνπο ηνπο , ψζηε απηνί λα είλαη ζε ζέζε λα πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο. 

       ηε κειέηε απηή παξαηεξήζεθε φηη ελψ ππάξρνπλ πνιιά άξζξα γηα δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, δε βξέζεθε ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

θακία κειέηε πνπ λα δηεξεπλά ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ λνζειεπηψλ εθπαίδεπζεο, ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο. 

Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζνχλ απηά ηα δεηήκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ 

λνζειεπηψλ εθπαίδεπζεο, θαζψο ζην λνζειεπηηθφ ρψξν δηαηππψλεηαη ην αίηεκα γηα 

ηελ εδξαίσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ θιηληθνχ εθπαηδεπηή θαη ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία, φπσο 

ζπκβαίλεη εδψ θαη ρξφληα ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θαη ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο (ΔΝΔ  2004 , Ν . Παπαγεσξγίνπ 2011). 

    Ζ κειέηε ππνδεηθλχεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα λνζνθνκεία θαη ε 

βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο , πξνυπνζέηνπλ πςειή εθπαίδεπζε θαη 

εηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ . Οη πξνηάζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπγθιίλνπλ πξνο ηε 
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ζπλεξγαζία ηεο Πνιηηείαο κε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα , ηνπο θνξείο πγείαο θαη ηα 

λνζνθνκεία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο , ην ζρεδηαζκφ , ηελ 

πινπνίεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ηφζν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο ηνπο (Κφθθνο 2003, Κνηζακπαζάθε 2006, αξξήο θαη ζπλ 2006 , 

Ησαλλίδνπ θαη ζπλ 2009 , Αλδξηψηε θαη ζπλ 2011) . 
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Δπίινγνο 

 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζεσξνχλ ηελ πιεξνθνξία, ηε γλψζε θαη ην εηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημή ηνπο. Έηζη, 

θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνλ 

πιεζπζκφ κε ηελ νξγάλσζε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ, ηελ νινθιεξσκέλε πξνεηνηκαζία 

επηκνξθσηψλ θαη ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο.  

ην ρψξν ηεο πγείαο, ν κεγάινο φγθνο ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο θαη νη ηαρχηαηεο 

εμειίμεηο θαη αιιαγέο θαζηζηνχλ επηηαθηηθή αλάγθε ηελ χπαξμε άξηηα 

πξνεηνηκαζκέλσλ λνζειεπηψλ εθπαίδεπζεο νη νπνίνη, κε ηε ζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ 

φπνπ απαζρνινχληαη θαη ησλ αθαδεκατθψλ θνηλνηήησλ, θαινχληαη λα απνηειέζνπλ 

ηζρπξά επαγγεικαηηθά πξφηππα ξφισλ γηα ηνπο θνηηεηέο, λα δηδάμνπλ γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο λνζειεπηέο, λα κεηαθέξνπλ ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο λνζειεπηέο ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο λνζειεπηηθήο έξεπλαο, λα 

κεηαδψζνπλ ζηνπο αζζελείο θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξφνδν ηεο 

Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο. 
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                                       Ζ επηδίσμε ηεο γλώζεο  

 

Ζ δηαθαήο επηζπκία γηα γλψζε 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ην κνλαδηθφ θίλεηξν πνπ 

πξνζειθχεη θαη ππνζηεξίδεη 

ηνπο εξεπλεηέο ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο . 

Καη αθξηβψο απηή ε γλψζε , 

πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ θαηαλνήζεη 

θαη πνπ φκσο πάληα 

πεηάεη πην κπξνζηά ηνπο , 

γίλεηαη κνλνκηάο ην κνλαδηθφ ηνπο βάζαλν 

θαη ε κνλαδηθή ηνπο επηπρία . 

Δθείλνη πνπ δελ γλσξίδνπλ 

ην βάζαλν ηνπ άγλσζηνπ 

δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηελ ραξά ηεο αλαθάιπςεο , 

ε νπνία είλαη βέβαηα 

φηη πην δσληαλφ κπνξεί 

λα αηζζαλζεί νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο . 

 

 

                                                                Claude Bernard (1813-1878) 
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Παξαξηήκαηα 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Κύνητρα και αντιλόψεισ νοςηλευτών ςχετικϊ με τη Διϊ βύου Μϊθηςη 

και τη υνεχιζόμενη Νοςηλευτικό Εκπαύδευςη 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Παρακαλούμε ςυμπληρώςτε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, ςύμφωνα με τισ 
οδηγίεσ που δίνονται. Η ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου είναι Ανώνυμη και θα 
διαφυλαχθεί το Απόρρητο των πληροφοριών που δίνονται. Είναι ςαφέσ ότι δεν πρόκειται 
να δημοςιοποιηθούν προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων και επιπλέον κανείσ δεν 
γνωρίζει τουσ ςυμμετέχοντεσ εκτόσ από τουσ ερευνητέσ. 

 
ασ ευχαριςτούμε για τη ςυμμετοχό ςασ και για τον χρόνο ςασ! 

 

Ι. Δημογραφικϊ τοιχεύα 
 

1. Υύλο: Άνδρασ   Γυναύκα     
 
2. Ηλικύα: 

  20-29 

  30-39 

  40-49 

  50+ 
3. Ποια εύναι η οικογενειακό ςασ κατϊςταςη; 

   Άγαμοσ/η     

   Έγγαμοσ/η  

   Διαζευγμϋνοσ/η 

   Φόροσ/α  

4. Παιδιϊ:      Ναι    Όχι 
 
   4.1 Αν ναι, πόςα:   

  1     

  2 

 3 

 4+ 

  
 
  4.2 Ηλικύεσ παιδιών:   

  1-5 

  6-12 

  13-18 
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5. Ποιο επύπεδο εκπαύδευςησ ϋχετε ολοκληρώςει; 

       ΠΕ   

 ΣΕ 

  ΔΕ 
 

6. πουδϋσ μετϊ το πτυχύο: 

  Διδακτορικό 

  Μεταπτυχιακό 

  Ειδικότητα 

 Καμιϊ 
 

 6α. Έχετε παρακολουθόςει το ετόςιο πρόγραμμα νοςηλευτικόσ ειδικότητασ;  

    Ναι    Όχι 
 
7.Ποια εύναι η θϋςη που κατϋχετε ςτο νοςοκομεύο; 

     Προώςτϊμενοσ 

   Τπεύθυνοσ(η)       

   Νοςηλευτόσ(τρια)       

   Βοηθόσ νοςηλευτό   
 
8. Πόςα ϋτη προώπηρεςύασ ϋχετε; 

  1-5 

  6-10 

  11-15 

  16-20 

  21+ 
 
9. Άλλεσ γνώςεισ που ϋχετε: 

  Ξϋνεσ γλώςςεσ 

  Φειριςμό Η/Τ 

 
10. υμμετϋχετε ςε επιςτημονικϋσ-επιμορφωτικϋσ δραςτηριότητεσ: 

  Ναι       Όχι 
 
10.1 Αν ναι, ςε ποιεσ ςυγκεκριμϋνα: 
 

    υμμετοχό ςε ςυνϋδρια-ςεμινϊρια ςε ςχϋςη        
με τη νοςηλευτικό επιςτόμη 

  Ημερύδεσ       

  Ενδονοςοκομειακϊ μαθόματα    
  Άλλεσ         
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Κίνητρα συμμετοχής σε δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ) 

Συμμετέχω σε δραστηριότητες ΣΕΕ για να:  

 

1. Ανταποκρίνονται καλύτερα οι γνώσεις ή οι δεξιότητές μου στην άσκηση   

    του νοσηλευτικού μου επαγγέλματος 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Ανταλλάσω απόψεις με τους συναδέλφους  1 2 3 4 5 6 7 

3. Είμαι πιο παραγωγικός/κή στον επαγγελματικό μου ρόλο 1 2 3 4 5 6 7 

4. Είμαι σε θέση να εκπληρώσω καλύτερα τις προσδοκίες των ασθενών 1 2 3 4 5 6 7 

5. Αυξήσω τα πιθανά οφέλη για την οικογένεια και τους φίλους μου 1 2 3 4 5 6 7 

6. Διατηρήσω τις τρέχουσες ικανότητές μου 1 2 3 4 5 6 7 

7. Μπορώ να συσχετίζω τις επαγγελματικές απόψεις μου με αυτές των    

    συναδέλφων μου 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Διατηρήσω την ταυτότητά μου μέσω του επαγγέλματός μου 1 2 3 4 5 6 7 

9. Προσαρμόζομαι πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασθενών 1 2 3 4 5 6 7 

10. Επαναπροσδιορίσω τη δέσμευσή μου απέναντι στο επάγγελμά μου 1 2 3 4 5 6 7 

11. Αυξήσω την πιθανότητα προσωπικού οικονομικού οφέλους 1 2 3 4 5 6 7 

12. Μάθω μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλους νοσηλευτές 1 2 3 4 5 6 7 

13. Με βοηθήσει να αναπτύξω ηγετικές ικανότητες για το επάγγελμά μου  1 2 3 4 5 6 7 

14. Βελτιώσω τις επαγγελματικές μου ικανότητες στη διαχείριση των  

       Ασθενών 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Επαπροσδιορίσω τα τρέχοντα νοσηλευτικά μου καθήκοντα 1 2 3 4 5 6 7 

16. Αναπτύξω νέες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 1 2 3 4 5 6 7 

17. Διευρύνω την οπτική μου γωνία σε σχέση με τον επαγγελματικό μου  

       ρόλο ή πρακτική 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Συμβαδίζω με τις νέες εξελίξεις στη νοσηλευτική 1 2 3 4 5 6 7 

19. Αυξήσω την πιθανότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών  1 2 3 4 5 6 7 

20. Αξιολογήσω την κατεύθυνση που έχει πάρει το επάγγελμά μου 1 2 3 4 5 6 7 
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21. Γίνω πιο ικανός/νή στη νοσηλευτική εργασία μου 1 2 3 4 5 6 7 

22. Αυξήσω την πιθανότητα επαγγελματικής μου προόδου 1 2 3 4 5 6 7 

23. Ανταποκρίνομαι στις γνωστικές προκλήσεις των συναδέλφων  

       νοσηλευτών  

1 2 3 4 5 6 7 

24. Ενισχύσω την εικόνα του επαγγέλματός μου  1 2 3 4 5 6 7 

25. Βελτιώσω την ατομική μου προσφορά στο κοινό ως νοσηλευτής 1 2 3 4 5 6 7 

26. Εξετάσω τους περιορισμούς του ρόλου μου ως νοσηλευτής 1 2 3 4 5 6 7 

27. Αναπτύξω επαγγελματικές ικανότητες απαραίτητες για τη διατήρηση  

       υψηλής ποιοτικής εργασίας 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Νοιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια στην παρούσα θέση 1 2 3 4 5 6 7 

29. Διατηρήσω την ποιότητα των νοσηλευτικών μου υπηρεσιών 1 2 3 4 5 6 7 

30. Αναλογιστώ την αξία των νοσηλευτικών μου καθηκόντων 1 2 3 4 5 6 7 
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Κιίκαθα PRS- Παξάγνληεο παξαθίλεζεο ησλ επαγγεικαηηώλ ζε ΔΔ            

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη αλάπηπμε 

(Professional improvement and development) 

πλδέεηαη κε πέληε (5) ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάγθε λα ζπκβαδίδεη ν επαγγεικαηίαο 

κε ηηο ηαρείεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία. 

Αληηπξνζσπεπηηθέο θξάζεηο: «γλώζε ή δεμηόηεηα», 

«πνηόηεηα ζηελ εξγαζία» 

Δπαγγεικαηηθή πξαθηηθή 

(Professional service) 

πλδέεηαη κε πέληε (5) ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ. Αληηπξνζσπεπηηθέο 

θξάζεηο: «απνηειεζκαηηθόο», «βειηίσζε ππεξεζηώλ» 

Μάζεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο 

(Collegial learning and interaction) 

πλδέεηαη κε ηέζζεξηο (4) ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα κάζεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ 

κέζα απφ ηε ζπλαιιαγή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Αληηπξνζσπεπηηθέο θξάζεηο : «αληαιιαγή απόςεσλ», 

«ζπζρεηηζκόο απόςεσλ», «κάζεζε από αιιειεπίδξαζε» 

Πξνζσπηθφ φθεινο θαη επαγγεικαηηθή 

αζθάιεηα 

(Personal benefits and job security) 

πλδέεηαη κε έμη (6) ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νθέιε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο. Αληηπξνζσπεπηηθέο θξάζεηο: «αύμεζε νθέινπο», 

«αζθάιεηα ζηελ παξνύζα ζέζε» 

Δπαγγεικαηηθή δέζκεπζε 

(Professional commitment) 

πλδέεηαη κε έμη (6) ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζε επαγγεικαηηθνχο θνξείο, 

δηαηήξεζε επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ επαγγέικαηνο, πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αμία ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ. Αληηπξνζσπεπηηθέο θξάζεηο: 

«δηαηήξεζε ηαπηόηεηαο», « ελίζρπζε εηθόλαο ηνπ 

επαγγέικαηνο» 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ 

 
 

ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

« ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ » 

 

 

 

  «Κύνητρα  και αντιλόψεισ   νοςηλευτών ςχετικϊ με τη Διϊ  
βύου Μϊθηςη και τη υνεχιζόμενη Νοςηλευτικό  

Εκπαύδευςη»  
 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 

 

ΔΗΜΗΣΡΑ  ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ   

ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ                                           

 

 

ΠΑΡΣΗ 2014 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Στον ευαύςθητο χώρο τησ υγεύασ η ςυνεχόσ ανανϋωςη των γνώςεων και των 

δεξιοτότων αποτελεύ ανϊγκη ϊμεςησ προτεραιότητασ για την πρόοδο τησ παρεχόμενησ 

φροντύδασ του αςθενό και την ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σε ϋνα ςυνεχώσ 

εξελιςςόμενο και ανταγωνιςτικό περιβϊλλον η Συνεχιζόμενη Εκπαύδευςη αποτελεύ 

βαςικό προώπόθεςη για την βελτύωςη τησ κλινικόσ πρϊξησ και τησ επαγγελματικόσ 

ανϊπτυξησ (Καυγϊ και ςυν 2012). 

«Η επιςτήμη τησ Νοςηλευτικήσ ωσ ένασ πολύμορφοσ ςυνδυαςμόσ από 

επιςτημονικέσ αρχέσ, μεθοδολογικέσ προςεγγίςεισ και μοντέλα εφαρμογών βαςιςμένα ςε 

θεωρητικά ςχήματα, εκφράζεται μέςα από τη βάςη των γνώςεων τησ παρεχόμενησ 

φροντίδασ υγείασ, ενώ η τέχνη, ςτο πλαίςιο άςκηςησ του νοςηλευτικού επαγγέλματοσ, 

από την κατάλληλη εφαρμογή τησ γνώςησ, η οποία ςυμβάλλει ςτην επίτευξη τησ μέγιςτησ 

λειτουργικότητασ και ποιότητασ ζωήσ των ατόμων » (Ζυγϊ και ςυν 2013). 

Το ακαδημαώκό προφύλ, η επαγγελματικό επϊρκεια και το ουμανιςτικό ςθϋνοσ 

του ςύγχρονου Νοςηλευτό τον ϋχουν καθιερώςει ωσ ιςότιμο μϋλοσ τησ διεπιςτημονικόσ 

ομϊδασ υγεύασ. Ο ςύγχρονοσ νοςηλευτόσ οφεύλει να ενημερώνεται διαρκώσ, να 

εκπαιδεύεται, να ςυμμετϋχει ςε προγρϊμματα Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ ώςτε να 

εύναι ϋτοιμοσ ςτην πληθώρα των αλλαγών, των εξελύξεων και των νϋων τεχνολογιών 

(Παπαδημητρύου και ςυν 2005).  

Η ςπουδαιότητα τησ ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ για τουσ νοςηλευτϋσ ϋχει 

επανειλημμϋνωσ τονιςτεύ από τη διεθνό βιβλιογραφύα (Charles 1982 , Ferguson 1994, 

Hunt 1991). Στην Ελλϊδα επιςτημονικϊ η διαδικαςύα τεκμηριωμϋνησ ςε προγρϊμματα 

Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ χρονολογεύται από το 1980 με αποκορύφωμα το διϊςτημα 

1988-1995. Οι δεύκτεσ που μετρούν την ποιότητα τησ φροντύδασ όπωσ εύναι οι 

επιπτώςεισ των ιατρικών λαθών, τα ατυχόματα των αςθενών από πτώςεισ, τα 

περιςτατικϊ των κατακλύςεων και των νοςοκομειακών λοιμώξεων μειώνονται 

ςημαντικϊ με τη βελτύωςη των δεξιοτότων του νοςηλευτικού προςωπικού( Σαμαρϊ 

2004). 
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Η εκπαύδευςη εύναι μια διαδικαςύα με διϊρκεια. Οι «ενόλικεσ μαθητϋσ» μϋςω τησ 

διϊ βύου εκπαύδευςησ και τησ ενεργητικόσ μϊθηςησ αποκτούν νϋεσ ικανότητεσ και 

δεξιότητεσ, ςύγχρονεσ γνώςεισ και δημιουργούν περιβϊλλον επαγγελματικόσ 

αυτονομύασ και αυτοπεπούθηςησ. Σύμφωνα με την ϋρευνα τησ (Dickerson 2000) η 

ςυνεχιζόμενη νοςηλευτικό εκπαύδευςη εύναι μια ςυνεχόσ διαδικαςύα διεύρυνςησ των 

γνώςεων και των δεξιοτότων πϋραν τησ αρχικόσ εκπαύδευςησ που προϊγει την 

επαγγελματικό ανϊπτυξη των νοςηλευτών και ςυμβϊλλει ςτη βελτύωςη τησ ικανότητασ 

τουσ να παρϋχουν φροντύδα ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ Νοςηλευτικόσ. 

Ο Βρετανικόσ Σύνδεςμοσ Νοςηλευτών (NMC 1984) χαρακτηριςτικϊ δύνει την 

εξόσ οδηγύα : «κάθε νοςηλευτήσ είναι υπεύθυνοσ για τον τρόπο που αςκεί το επάγγελμα 

του και πρέπει να προβαίνει ςυνεχώσ ςτισ απαραίτητεσ ενέργειεσ ώςτε να διατηρεί και να 

βελτιώνει τισ επαγγελματικέσ του γνώςεισ και δεξιότητεσ ». 

Οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ, η παρακολούθηςη ςυνεδρύων, ημερύδων, 

ενδονοςοκομειακών μαθημϊτων, η εκπόνηςη ερευνητικών εργαςιών πρϋπει να 

ενθαρρύνονται και να ενιςχύονται. Η προςωπικό βούληςη του εκϊςτοτε Νοςηλευτό 

οφεύλει να υποςτηρύζεται ςε ςυνεργαςύα με όλη την επιςτημονικό ομϊδα. O 

Αμερικανικόσ Σύνδεςμοσ Νοςηλευτών (ANA) υιοθετεύ παρόμοιεσ απόψεισ και εύναι 

ςημαντικό πωσ και οι δύο ςύνδεςμοι ϋχουν ςχεδιϊςει προγρϊμματα διϊ βύου 

εκπαύδευςησ για τουσ επαγγελματύεσ νοςηλευτϋσ. 

Tα προγρϊμματα δύνουν ϋμφαςη ςτην υποχρεωτικό και όχι τόςο ςτην 

εθελοντικό ςυμμετοχό, ςε κύκλουσ ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ και αςκούν πιϋςεισ ςτα 

εκπαιδευτικϊ ιδρύματα προκειμϋνου να ςχεδιϊςουν και να προςφϋρουν ςτουσ 

νοςηλευτϋσ μια ποικιλύα εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η μϊθηςη δεν εύναι απλϊ μύα 

διαδικαςύα απορρόφηςησ πληροφοριών, γεγονότων και θεωριών εύναι η διαδικαςύα 

εκεύνη κατϊ την οπούα ο «ενόλικασ μαθητόσ» αναπτύςςει την κριτικό του ςκϋψη μϋςα 

από μύα υπεραφθονύα πληροφοριών. 

Κύριοσ ςκοπόσ και ςτόχοσ τησ ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ εύναι η ποιότητα ζωόσ 

του εργαζόμενου νοςηλευτό αλλϊ κυρύωσ του αςθενό και τησ κοινότητασ προκειμϋνου ο 

επαγγελματύασ Νοςηλευτόσ να παραμεύνει και να αςκόςει τη Νοςηλευτικό του ιδιότητα 

(Bignell et al 1988). 

Σύμφωνα με ϋρευνεσ των (Brennan et al 1992) και των (Ferrell et al 1988) ο 
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«χρόνοσ ζωόσ» τησ γνώςησ θα πρϋπει να ανανεώνεται κϊθε 2-5 χρόνια. Αυτόσ ο 

χρονικόσ περιοριςμόσ, αυτό η αυςτηρό "ημερομηνύα λόξησ" τησ νοςηλευτικόσ γνώςησ 

φαύνεται υπερβολικόσ όμωσ η ταχύτατη εξϋλιξη τησ Ιατρικόσ, η ανϊπτυξη τησ 

τεχνολογύασ και των επιτευγμϊτων τησ χρόζουν αν όχι επιβολό, ανϊγκη για 

ςυνεχιζόμενη εκπαύδευςη καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ. 

Αντύςτοιχα ο (Handy 1989) ϋχει υποςτηρύξει ότι ο καλύτεροσ χώροσ για 

απόκτηςη γνώςησ εύναι η καθημερινό ζωό με υπαρκτϊ προβλόματα και ςυγκεκριμϋνουσ 

ανθρώπουσ. Η μϊθηςη δεν εύναι απλϊ η απορρόφηςη πληροφοριών, γεγονότων και 

θεωριών. Εύναι ο τρόποσ ςκϋψησ, κρύςησ, επύλυςησ υπαρκτών προβλημϊτων, 

διευθετόςεων και αποφυγόσ ςυγκρούςεων ςτηριζόμενη ςτη βϊςη τησ εμπειρικόσ 

μϊθηςησ και τησ επιςτημονικϊ αποδεδειγμϋνησ αλόθειασ και διαφϊνειασ. 

Στον τομϋα τησ ανανεωμϋνησ γνώςησ και τησ ςυνεχούσ επαφόσ η «χρόνια 

μϊθηςη», δηλαδό η μϊθηςη για την μϊθηςη, ςυναντϊται ςτην κριτικό μϊθηςη κατϊ την 

εναςχόληςη δηλαδό, όταν ςκεφτόμαςτε γιατύ κϊνουμε κϊτι, όταν το κϊνουμε. Κοινό 

διαπύςτωςη εύναι πωσ ο χώροσ τησ νοςηλευτικόσ εξελύςςεται και πωσ η καλό 

επαγγελματικό εκπαύδευςη εύναι η προώπόθεςη για ϊριςτη νοςηλευτικό πρακτικό 

(Bines et al 1992 , Adami et al 2005).  

Η ςυμμετοχό των νοςηλευτών ςε προγρϊμματα Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ 

φϋρει ωσ αποτϋλεςμα την βελτύωςη τησ επαγγελματικόσ απόδοςησ και φροντύδασ, τη 

μεύωςη του κόςτουσ, την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ, τη μεύωςη των ατυχημϊτων τη 

μεύωςη του επαγγελματικού stress και τον περιοριςμό των λαθών ( Pena et al 2006 , 

Fillion et al 2005). Ο προςανατολιςμόσ ςτα κύνητρα εύναι υψύςτησ ςημαςύασ και 

περιγρϊφεται ωσ ο ςημαντικότεροσ παρϊγοντασ που ωθεύ κϊποιον να ςυμμετϋχει ςε 

εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα. Επύςησ τα κύνητρα ϋχουν ςχϋςη με τισ αντιλόψεισ και τισ 

αξύεσ του ατόμου αλλϊ και τισ προςδοκύεσ που ϋχει από το επϊγγελμα του (Καυγϊ και 

ςυν 2012). 

Όταν όμωσ υπϊρχουν εμπόδια και φραγμού, όπωσ η ϋλλειψη κινότρων και 

πληροφόρηςησ, η ϋλλειψη προςωπικού, η ϋλλειψη ενθϊρρυνςησ από τη διούκηςη, το 

υψηλό κόςτοσ, οι οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ, η απόςταςη και η ϋλλειψη χρόνου όλα 

αυτϊ λειτουργούν ωσ τροχοπϋδη ςτη υλοπούηςη παρακολούθηςησ προγραμμϊτων 

Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Καυγϊ και ςυν 2012).  
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Στο πλαύςιο μιασ γενικότερησ ςτρατηγικόσ ενδοώπηρεςιακόσ επιμόρφωςησ 

ςημαντικόσ εύναι ο ρόλοσ των γραφεύων ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ των εκϊςτοτε 

νοςοκομεύων για την ςυνεχό επιμόρφωςη του προςωπικού. Ο ςυντονιςτικόσ ρόλοσ των 

διοικητών και των προώςταμϋνων για ενθϊρρυνςη, ςυμμετοχό και επιτυχό διεξαγωγό 

εκπαιδευτικών προγραμμϊτων ςε όλο το προςωπικό κρύνεται απαραύτητη 

(Παπαθανϊςογλου και ςυν 2005). 

Το βαςικό επιχεύρημα τησ «Διϊ Βύου εκπαύδευςησ» εύναι πωσ ο κϊθε Νοςηλευτόσ 

που ςϋβεται και φροντύζει την προςωπικό του εξϋλιξη οφεύλει να διαθϋτει επαρκεύσ 

γνώςεισ και δεξιότητεσ, όταν ειςϋλθει ςτο νοςηλευτικό επϊγγελμα και να μπορεύ να 

διατηρόςει αυτό την επϊρκεια κατϊ την διϊρκεια τησ επαγγελματικόσ του 

ςταδιοδρομύασ. Ο επαγγελματύασ νοςηλευτόσ να εύναι ικανόσ και ϊξιοσ να επεκτεύνει και 

να μεταγγύζει τισ μαθηςιακϋσ γνώςεισ και δεξιότητϋσ του και ςτισ επόμενεσ γενιϋσ 

(Crossgielf et al 1989). Η Συνεχιζόμενη Εκπαύδευςη εύναι αρωγόσ ςτην επιτυχό επύτευξη 

και πραγματοπούηςη τόςο των προςωπικών ςτόχων και προςδοκιών των νοςηλευτών 

όςο και ςτην προαγωγό και προϊςπιςη τησ υγεύασ του πληθυςμού τησ κοινότητασ.  

 

ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Για την βιβλιογραφικό αναζότηςη χρηςιμοποιόθηκαν οι εξόσ «λϋξεισ-κλειδιϊ» :  

  Επαγγελματικό ανϊπτυξη, Συνεχιζόμενη Νοςηλευτικό Εκπαύδευςη, Διϊ βύου 

μϊθηςη, Επαγγελματικϋσ προςδοκύεσ, Κύνητρα, Νοςηλευτικό. 

 Nursing continuing education, Life-long learning, Professional choice, Nursing 

professional, Motivation  
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ΚΟΠΟ 

 

 Σκοπόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μελϋτησ εύναι η διερεύνηςη των παραγόντων -

κινότρων ςυμμετοχόσ  νοςηλευτών ςε προγρϊμματα Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ ςε 

ςχϋςη με τα δημογραφικϊ  και τα επαγγελματικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ καθώσ και τισ 

αντιλόψεισ τουσ για τη Συνεχιζόμενη Εκπαύδευςη ςε επιλεγμϋνα νοςοκομεύα τησ Αθόνασ 

και τησ Περιφϋρειασ . 

 
 
 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΤΠΟΘΕΗ 

 

Η κύρια υπόθεςη τησ μελϋτησ αυτόσ αφορϊ τη ςτατιςτικϊ ςημαντικό ςυςχϋτιςη 

τησ διερεύνηςησ των παραγόντων ςυμμετοχόσ των νοςηλευτών ςε προγρϊμματα 

Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ. Ειδικότερα αναμϋνεται ότι η παρακολούθηςη 

προγραμμϊτων «Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ» εύναι ιςχυρό κύνητρο για την 

επαγγελματικό τουσ ανϊπτυξη και ποιότητα φροντύδασ ςτην προαγωγό τησ υγεύασ του 

ατόμου . 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Συλλογό δεδομϋνων: Η ςυλλογό των δεδομϋνων θα γύνει με ανώνυμα 

ερωτηματολόγια ςυμπληρωμϋνα από τουσ ύδιουσ τουσ Νοςηλευτϋσ. Τον πληθυςμό τησ 

μελϋτησ θα αποτελϋςουν Νοςηλευτϋσ που εργϊζονται ςτο Γενικό Νοςοκομεύο Αθηνών 

«Ιπποκρϊτειο», ςτο Γενικό Νοςοκομεύο «Καλαμϊτασ» και ςτο Γενικό Νοςοκομεύο 

«Κυπαριςςύασ »,του νομού Μεςςηνύασ. Η διανομό και η ςυγκϋντρωςη των 

ερωτηματολογύων θα πραγματοποιηθεύ από τουσ ερευνητϋσ. 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Στουσ ςυμμετϋχοντεσ θα διανεμηθούν ανώνυμα ερωτηματολόγια κλειςτού 

τύπου που αφορούν ςτα δημογραφικϊ και επαγγελματικϊ χαρακτηριςτικϊ, τισ 

αντιλόψεισ και τα κύνητρα των νοςηλευτών για τη Συνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και τη διϊ 

βύου εκπαύδευςη. Θα χρηςιμοποιηθεύ η κλύμακα (PRS) Παρϊγοντεσ παρακύνηςησ των 

επαγγελματιών ςε προγρϊμματα Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ. Η κλύμακα PRS εύναι 

αυτοαξιολογούμενη και περιλαμβϊνει 30 ερωτόςεισ.  

 Το ςυγκεκριμϋνο ερωτηματολόγιο διερευνϊ και αξιολογεύ τουσ λόγουσ 

ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ, ταξινομημϋνουσ ςε πϋντε 

υποκλύμακεσ-παρϊγοντεσ που περιλαμβϊνουν τουσ λόγουσ οι οπούοι βαςύζονται ςτην 

επαγγελματικό ανϊπτυξη (9 ερωτόςεισ), ςτην παροχό νοςηλευτικών υπηρεςιών (5 

ερωτόςεισ), ςτην ομαδικό μϊθηςη και ςτην αλληλεπύδραςη (4 ερωτόςεισ), ςτα 

προςωπικϊ οφϋλη, ςτην επαγγελματικό αςφϊλεια (6 ερωτόςεισ) και τϋλοσ, λόγουσ που 

ϋχουν ςχϋςη με το επαγγελματικό ενδιαφϋρον (6 ερωτόςεισ). Για τισ απαντόςεισ 

χρηςιμοποιόθηκε επτϊβαθμη κλύμακα τύπου Likert, η οπούα καταδεικνύει τη ςχϋςη 

ςημαντικότητασ για κϊθε λόγο ςυμμετοχόσ ςτη Συνεχιζόμενη Εκπαύδευςη όπου το 1 

αντιςτοιχεύ ςτο καθόλου και το 7 ςτο πϊρα πολύ.    

Για την χρηςιμοπούηςη και ϋκδοςη του ερωτηματολογύου ζητόθηκε ϊδεια από 

τουσ Νοςηλευτϋσ ερευνητϋσ (Παναγιωτοπούλου και ςυν 2012). Η ϋκδοςη του 

ερωτηματολογύου διαμορφώθηκε από τουσ( Παναγιωτοπούλου και ςυν 2012). 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 

Τα δεδομϋνα θα ειςαχθούν ςτο ςτατιςτικό πρόγραμμα SPSS μϋςω του προγρϊμματοσ 

SPSS Data Entry, ςτο οπούο θα οριςθούν περιοριςμού και κανόνεσ για την ορθό 

ειςαγωγό των δεδομϋνων και την αποφυγό  λαθών. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

 Η ανϊγκη επανεκτύμηςησ των γνώςεων των Νοςηλευτών κρύνεται 

απαραύτητη ςε μύα ταχϋωσ εξελιςςόμενη κοινωνύα. 

 Ο ςχεδιαςμόσ προγραμμϊτων βαςιςμϋνων ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ μετϊ 

από διερεύνηςη των παραγόντων που επηρεϊζουν τη ςυμμετοχό τουσ ςε 

αυτϊ θεωρεύται επιβεβλημϋνη. 

 Η Συνεχιζόμενη Εκπαύδευςη αποτελεύ πϊντα ϋνα επύκαιρο θϋμα για τουσ 

επαγγελματύεσ υγεύασ. 

 Τα κύνητρα καθώσ και οι προςωπικϋσ και οι επαγγελματικϋσ ςυμπεριφορϋσ 

επηρεϊζουν ςημαντικϊ την ςυμμετοχό των Νοςηλευτών ςτα προγρϊμματα 

Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ. 

 Η επαγγελματικό ανϊπτυξη, η εξϋλιξη και η αςφϊλεια εύναι απαύτηςη των 

Νοςηλευτών για την προαγωγό τησ υγεύασ του ατόμου και την ανϊπτυξη τησ 

Νοςηλευτικόσ κουλτούρασ. 

 Η ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ ςυμβϊλλει ςτην 

βελτύωςη τησ παρεχόμενησ φροντύδασ, ςτη μεύωςη του κόςτουσ, ςτην αύξηςη 

τησ παραγωγικότητασ, ςτη μεύωςη των ατυχημϊτων, ςτην μεύωςη του 

επαγγελματικού ςτρεσ και ςτον περιοριςμό των λαθών. 

 Η ϋλλειψη πληροφόρηςησ και ενθϊρρυνςησ από τη διούκηςη, η ϋλλειψη 

προςωπικού, το υψηλό κόςτοσ, οι οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ, η απόςταςη 

και η ϋλλειψη χρόνου αποτελούν εμπόδιο ςτην παρακολούθηςη 

προγραμμϊτων Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ 
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούςα ερευνητικό μελϋτη θα ανταποκριθεύ ςτισ θεμελιώδεισ δεοντολογικϋσ αρχϋσ, 

οι οπούεσ διϋπουν τη διεξαγωγό ϋρευνασ. Ειδικότερα : 

 Θα τηρηθεύ πλόρησ εχεμύθεια ωσ προσ τισ πληροφορύεσ που αφορούν τουσ 

νοςηλευτϋσ και θα διαφυλαχθεύ η αςφϊλεια του ςχετικού υλικού. 

 Θα κατοχυρωθεύ η ανωνυμύα των νοςηλευτών. 

 Τα αποτελϋςματα που θα προκύψουν θα χρηςιμοποιηθούν αποκλειςτικϊ και 

μόνον για τουσ ςκοπούσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ϋρευνασ και αποκλειςτικϊ και μόνον 

από την  υποφαινόμενη. 

 

ΚΟΣΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 Τα Νοςηλευτικϊ Ιδρύματα: Γενικό Νοςοκομεύο Αθηνών «Ιπποκρϊτειο», Γενικό 

Νοςοκομεύο «Καλαμϊτασ» και Γενικό Νοςοκομεύο «Κυπαριςςύασ» του νομού Μεςςηνύασ 

δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικϊ. 

 

ΥΟΡΕΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Πανεπιςτόμιο Πελοποννόςου, Τμόμα Νοςηλευτικόσ , Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών « Διούκηςη Υπηρεςιών Υγεύασ και Διαχεύριςη Κρύςεων».  
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ΓΔΛΣΗΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  
ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Σμόμα Νοςηλευτικόσ 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ 

Αξιότιμε κύριε/ κυρύα,  

Στο πλαύςιο εκπόνηςησ Μεταπτυχιακόσ Διπλωματικόσ Εργαςύασ του Προγρϊμματοσ 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διούκηςη Υπηρεςιών Υγεύασ και Διαχεύριςη Κρύςεων» ςασ 

ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεύ μια ϋρευνα που ϋχει ωσ ςτόχο τη διερεύνηςη των αντιλόψεων 

και των κινότρων που επηρεϊζουν τη ςυμμετοχό των νοςηλευτών ςε προγρϊμματα 

Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ. Τα δεδομϋνα και τα αποτελϋςματα θα βοηθόςουν ςτη μελϋτη των 

παραγόντων δεδομϋνου ότι η ανϊγκη επανεκτύμηςησ των γνώςεων και των δεξιοτότων των 

νοςηλευτών κρύνετε απαραύτητη ςε μια ταχϋωσ εξελιςςόμενη κοινωνύα. Ο ςχεδιαςμόσ 

προγραμμϊτων βαςιςμϋνων ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ μετϊ από διερεύνηςη των παραγόντων 

που επηρεϊζουν τη ςυμμετοχό τουσ ςε αυτϊ θεωρεύται επιβεβλημϋνοσ για την επαγγελματικό 

ανϊπτυξη των νοςηλευτών και ςυνϊδει απόλυτα με την φιλοςοφύα τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων. 

Επύςησ, αναμϋνεται η ευαιςθητοπούηςη των επαγγελματιών υγεύασ, ώςτε να κατανοούν και να 

ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτα προγρϊμματα Συνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ παρϋχοντασ με τον τρόπο 

αυτό ολιςτικό φροντύδα υγεύασ. 

Για τουσ παραπϊνω λόγουσ η ςυμμετοχό ςασ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό. Παρακαλούμε 

αφιερώςτε μερικϊ λεπτϊ από το χρόνο ςασ, εφόςον ςυμφωνεύτε να ςυμμετϋχετε ςτην ϋρευνα. Η 

ςυμμετοχό ςασ ςτη μελϋτη θα ανταποκριθεύ ςτισ θεμελιώδεισ δεοντολογικϋσ αρχϋσ, οι οπούεσ 

διϋπουν την διεξαγωγό μιασ ϋρευνασ. Οι απαντόςεισ ςασ εύναι εμπιςτευτικϋσ και το 

ερωτηματολόγιο ανώνυμο. 

Σασ ευχαριςτούμε εκ των προτϋρων για τη ςυμμετοχό ςασ. 

Με τιμό, 

Καμαργιανϊκη Δόμητρα      Νοςηλεύτρια ΤΕ  ,    Φοιτότρια ΠΜΣ «Διούκηςη Υπηρεςιών Υγεύασ 

και Διαχεύριςη Κρύςεων»  , Τμόματοσ Νοςηλευτικόσ Παν. Πελοποννόςου 

Δρ. Ζυγϊ  

Επύκουρη Καθηγότρια Τμόμα Νοςηλευτικόσ , Παν Πελοποννόςου  

Επιβλϋπον μϋλοσ  ΔΕΠ 

Ημερομηνία ςυγκατάθεςησ………………………………………………………… 

Υπογραφή ςυμμετέχοντα (προαιρετικά)…………………………………… 
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ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΚΡΗΖ ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΠΡΟ: Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, 

 

 Γ.Ν.Α «Ηππνθξάηεην» 

 

     
ηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ» ζα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηελ εξεπλεηηθή κειέηε κε ζέκα: «Κίλεηξα θαη αληηιήςεηο λνζειεπηώλ ζρεηηθά 

κε ηε Γηά βίνπ Μάζεζε θαη ηε πλερηδόκελε Ννζειεπηηθή εθπαίδεπζε ». 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηα πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ,ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε. 

Θα ζαο παξαθαινχζα φπσο κνπ ρνξεγήζεηε ζρεηηθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζσ ηε κειέηε  ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηπισκαηηθή  κεηαπηπρηαθή  κνπ εξγαζία.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα δηαλεκεζνχλ αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα ζε λνζειεπηέο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Ηππνθξάηεην». Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ/ζηνηρείσλ ζηνπο 

Ννζειεπηέο  ζα γίλεη απφ εκέλα ηελ  ίδηα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην 

επηζπλαπηφκελν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν. ιεο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη απφξξεηεο θαη ζα 

αμηνπνηεζνχλ κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ  

άκεζα.  

Δπηζπλάπηνληαη ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ην δειηίν ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηνδήπνηε δηεπθξηληζηηθφ ζηνηρείν. 

Με εθηίκεζε, 

Κακαξγηαλάθε Γήκεηξα 

Ννζειεχηξηα ΣΔ, Φνηηήηξηα  ΠΜ  «ΓΤΤ & ΓΚ»,                                          

 Σκήκα  Ννζειεπηηθήο, Παλ. Πεινπνλλήζνπ       
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ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΔΚΥΩΡΖΖ  ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΠΡΟ: Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην,  

 

Γεληθφ Ννζνθνκείν «Καιακάηαο», λνκνχ Μεζζελίαο 

 

 
 

ην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ» ζα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηελ εξεπλεηηθή κειέηε κε ζέκα: «Κίλεηξα θαη αληηιήςεηο λνζειεπηώλ ζρεηηθά 

κε ηε Γηά βίνπ Μάζεζε θαη ηε πλερηδόκελε Ννζειεπηηθή εθπαίδεπζε ». 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηα πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ,ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε. 

Θα ζαο παξαθαινχζα φπσο κνπ ρνξεγήζεηε ζρεηηθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζσ ηε κειέηε  ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηπισκαηηθή  κεηαπηπρηαθή  κνπ εξγαζία.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα δηαλεκεζνχλ αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα ζε λνζειεπηέο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείν  «Καιακάηαο ». Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ/ζηνηρείσλ ζηνπο Ννζειεπηέο  ζα 

γίλεη απφ εκέλα ηελ  ίδηα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηφκελν εξεπλεηηθφ 

πξσηφθνιιν. ιεο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη απφξξεηεο θαη ζα αμηνπνηεζνχλ κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ  άκεζα.  

Δπηζπλάπηνληαη ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ην δειηίν ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηνδήπνηε δηεπθξηληζηηθφ ζηνηρείν. 

Με εθηίκεζε, 

Κακαξγηαλάθε Γήκεηξα 

Ννζειεχηξηα ΣΔ, Φνηηήηξηα  ΠΜ  «ΓΤΤ & ΓΚ»,                              

 Σκήκα Ννζειεπηηθήο, Παλ. Πεινπνλλήζνπ                 
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ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΔΚΥΩΡΗΖ  ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΠΡΟ: Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην,  

 

Γεληθφ Ννζνθνκείν «Κππαξηζζίαο», λνκνχ Μεζζελίαο 

 

 
 

ην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ» ζα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηελ εξεπλεηηθή κειέηε κε ζέκα: «Κίλεηξα θαη αληηιήςεηο λνζειεπηώλ ζρεηηθά 

κε ηε Γηά βίνπ Μάζεζε θαη ηε πλερηδόκελε Ννζειεπηηθή εθπαίδεπζε». 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο  πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηα πξνγξάκκαηα πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ,ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε. 

Θα ζαο παξαθαινχζα φπσο κνπ ρνξεγήζεηε ζρεηηθή άδεηα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζσ ηε κειέηε  ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηπισκαηηθή  κεηαπηπρηαθή  κνπ εξγαζία.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα δηαλεκεζνχλ αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα ζε λνζειεπηέο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείν  «Κππαξηζζίαο ». Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ/ζηνηρείσλ ζηνπο Ννζειεπηέο  ζα 

γίλεη απφ εκέλα ηελ  ίδηα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηφκελν εξεπλεηηθφ 

πξσηφθνιιν. ιεο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη απφξξεηεο θαη ζα αμηνπνηεζνχλ κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ  άκεζα.  

Δπηζπλάπηνληαη ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν, ην δειηίν ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηνδήπνηε δηεπθξηληζηηθφ ζηνηρείν. 

Με εθηίκεζε, 

Κακαξγηαλάθε Γήκεηξα 

Ννζειεχηξηα ΣΔ, Φνηηήηξηα  ΠΜ  «ΓΤΤ & ΓΚ» ,                              

 Σκήκα  Ννζειεπηηθήο, Παλ. Πεινπνλλήζνπ                 

 


