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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη, ηόζν ε εθηίκεζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ 

άγρνπο πνπ βηώλεη ην πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ, όζν 

θαη ε βνήζεηα ζηε δηαδηθαζία δηαινγήο ζπκάησλ πνπ βηώλνπλ ηξαπκαηηθό άγρνο ζηελ 

πεξίπησζε ελόο θαηαζηξνθηθνύ/ ηξαπκαηηθνύ γεγνλόηνο κεγάιεο θιίκαθαο. 

 

Τιηθό θαη κέζνδνο: ηελ παξνύζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθόινπζα εξγαιεία: 

«Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire (PDEQ)» θαη «Peritraumatic Distress 

Inventory (PDI)», ηα νπνία κεηαθξάζηεθαλ, πξνζαξκόζηεθαλ πνιηηηζκηθά θαη ζηαζκίζηεθαλ 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζύκθσλα κε ηε δηεζλή κεζνδνινγία θαη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηηξαπκαηηθνύ άγρνπο. Γείγκα επθνιίαο απνηέιεζε όιν 

ην λνζειεπηηθό (Ννζειεπηέο ΣΔ θαη ΠΔ, Βνεζνί λνζειεπηώλ ΓΔ) θαη ηαηξηθό πξνζσπηθό, 

112 εξγαδνκέλσλ, πνπ εξγάδεηαη ζηα Σκήκαηα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ, ηξηώλ δεκνζίσλ 

θαη ηδησηηθώλ λνζνθνκείσλ, ζε αζηηθό θαη επαξρηαθό θέληξν. 

 

Απνηειέζκαηα: Βνήζεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηε δηαδηθαζία δηαινγήο ζπκάησλ πνπ 

βηώλνπλ ηξαπκαηηθό άγρνο ζηελ πεξίπησζε ελόο θαηαζηξνθηθνύ γεγνλόηνο κεγάιεο 

θιίκαθαο θαη θαζνξηζκόο ηεο έληαζεο ηνπ κεηα-ηξαπκαηηθνύ άγρνπο πνπ βηώλεηαη από ην 

άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ παξαπνκπή ζε εμεηδηθεπκέλε 

ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα. 

πκπεξάζκαηα: Λακβάλνληαο ππόςε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη θαηά ζπλέρεηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ δηελεξγήζακε, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα έηε πξνϋπεξεζίαο ηνπο, δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθό 

ξόιν ζηελ εκθάληζε κεηαηξαπκαηηθώλ δηαηαξαρώλ. ε ζπλδπαζκό ινηπόλ, κε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο (ξνή αζζελώλ ζην ΣΔΠ, ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο 

θιπ), θξίλεηαη ζεκαληηθό λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ παξαπνκπή ζε εμεηδηθεπκέλε 

ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνύ άγρνπο, απνγξαθή πεξηηξαπκαηηθνύ θηλδύλνπ, 

επείγνπζα δηαινγή, ηξαπκαηηθό γεγνλόο, Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ, εξγαδόκελνη 

ΣΔΠ, καδηθέο θαηαζηξνθέο, δηαρείξηζε θξίζεσλ. 
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ABSTRACT  

Purpose of this search is both the valuation of post-traumatic stress disorder, which the 

personnel of the Emergency Department  lives, and the support in the procedure of victims 

triage, who experience  traumatic stress because of a destructive/traumatic and large- scale 

event.  

Material and Methods: In this search the following tools were used: «Peritraumatic 

Dissociative Experiences Questionnaire (PDEQ)»  and  «Peritraumatic Distress Inventory 

(PDI)», which were translated, cultural adjusted and weighted in Greek language, according 

to the international method and designed to help in the evaluation of peritraumatic stress. The 

nursery and medical personnel of 112 persons, who work in the Emergency Departments of 

three general and private hospitals, in urban and provincial centers, is the convenience 

sample. 

Results: Support to the workers during the procedure of victims triage, who live traumatic 

stress in case of a destructive large-scale event and adjustment of posttraumatic stress 

intensity by the individual, in order to give priority to the reference of specialized support.  

Conclusions:  Considering the responses of asked persons and the results of the study we 

performed, we come to the conclusion that the social-financial status and the years of service 

of the workers in Emergency Departments are catalytic in appearance of posttraumatic stress 

disorders. In conjunction with the specifics of their job (patient flow, stressful situations, etc.), 

it is important to give priority to the reference of specialized support. 

Key words: Posttraumatic stress disorder, peritraumatic distress inventory, emergency triage, 

traumatic event, Emergency Department, personnel of Emergency Department, massive 

destructions, crisis management. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ Δπείγνπζα αληηκεηψπηζε νμέσλ πεξηζηαηηθψλ θαη έθηαθησλ ζπκβάλησλ «στον κατάλληλο 

τρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», απνηειεί βαζηθή αξρή 

αλάπηπμεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο δηεζλψο. πλνδνηπφξνη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

παξαπάλσ ζηφρνπ βξίζθνληαη ηα πζηήκαηα Δπείγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο κε 

ηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ) ησλ Ννζνθνκείσλ. 

Πνιχ ζπρλά ζην ΣΔΠ πξνζέξρεηαη ή δηαθνκίδεηαη ηαπηφρξνλα κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ, 

πνπ εκθαλψο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί άκεζα. Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ αζζελψλ πνπ 

είλαη ζε επείγνπζα θαηάζηαζε θαη ε θαηεχζπλζή ηνπο πξνο ηνλ θαηάιιειν ρψξν θξνληίδαο 

ηνπ ΣΔΠ, απνηειεί ηελ ιχδηα ιίζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή επείγνπζαο θξνληίδαο θαη 

ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο. Βαζηθφ 

εξγαιείν πξνο ην ζθνπφ απηφ είλαη ε πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ Κατηγοριοποίησης-Διαλογής ησλ 

πεξηζηαηηθψλ (Triage). 

ην ρψξν ηεο πγείαο ε δηαινγή έρεη ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο αληηκεηψπηζεο θαη ζεξαπείαο πνιιψλ αζζελψλ, νη νπνίνη δεηνχλ θξνληίδα 

ηαπηφρξνλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή 

πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή είλαη κία ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ νμέσλ θαη επεηγφλησλ 

πηπρψλ ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, κε έλα 

αδηαθνξνπνίεην, πιήξεο θάζκα ζσκαηηθψλ παζήζεσλ θαη δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Δίλαη κηα εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ν ρξφλνο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο. 

Ζ Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή Φξνληίδα αθνξά ηηο παξεκβάζεηο ζηα άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ, 

πνπ εκθαλίδνπλ ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ είλαη δηαγλσζκέλα 

ή απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα απαηηνχλ ειάρηζηε 

θξνληίδα ή κέηξα ππνζηήξημεο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαζψο 

θαη αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.  

Οη παξαπάλσ επαγγεικαηηθέο νκάδεο είλαη απφ ηηο πιένλ επάισηεο ζην εξγαζηαθφ ζηξεο, 

θαζψο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ζηξεζνγφλεο 
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θαηαζηάζεηο. Ζ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο, πνπ επηδξνχλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπο θαη ηνπο επηθνξηίδνπλ κε ζηξεο. 

Ζ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο πξνθαιείηαη απφ έλα ςπρνινγηθά ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα γεγνλφηα θαινχληαη «πηέζεηο» θαη ηα βηψλεη θάπνηνο κφλνο ή ζε νκάδα. 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην γεγνλφο σο «ηξαπκαηηθφ», ηα άηνκα πξέπεη λα έρνπλ βηψζεη κηα 

απεηιή γηα ηε δσή ηνπο, λα έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη έλαλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή αιιηψο ηελ 

απεηιή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ελφο άιινπ αηφκνπ. Δπηπξφζζεηα, απηφ ην γεγνλφο, 

πξέπεη λα έρεη πξνθαιέζεη θφβν, αίζζεκα αλαδήηεζεο βνήζεηαο ή ηξφκνπ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ην λα δεηο θάπνηνλ λα πιεγψλεηαη ή λα πεζαίλεη ή λα πιεξνθνξείζαη φηη έλαο 

ζηελφο θίινο ή έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο βξίζθεηαη ζε κεγάιν θίλδπλν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ζα εθηηκήζνπκε ζε πην βαζκφ βηψλεη ην πξνζσπηθφ, πνπ 

εξγάδεηαη ζε Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, ηε δηαηαξαρή ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ 

άγρνπο. Έηζη, ζα βνεζήζνπκε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΣΔΠ θαηά ηε δηαδηθαζία δηαινγήο 

ζπκάησλ πνπ βηψλνπλ ηξαπκαηηθφ άγρνο ζηελ πεξίπησζε ελφο θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο 

κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζα θαζνξίζνπκε ηελ έληαζε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαπνκπή ζε εμεηδηθεπκέλε ππνζηεξηθηηθή 

βνήζεηα- ςπρνινγηθή ππνζηήξημε.  
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Α. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

1.1 Υαξαθηεξηζηηθά  Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

Οη αζζελείο κε επείγνληα πξνβιήκαηα έρνπλ νξηζκέλα πνιχ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζρέζε κε ησλ ππφινηπσλ αζζελψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν γηα δηεξεχλεζε ή 

ζεξαπεία (Αγγνπξηδάθεο, κππξάθεο, 2010). 

 Πξψηκε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία φισλ ησλ απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή, ή ιεηηνπξγία 

νξγάλνπ, ή κέινπο θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ λφζν ή ηξαχκα. 

 Έγθαηξε θαη ζπλδπαζκέλε θξνληίδα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άκεζεο θαη ηεο απψηεξεο 

ζλεηφηεηαο θαη κείσζε ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο λνζεξφηεηαο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ λφζν ή ηξαχκα. Ζ αλαθνχθηζε απφ ην άιγνο θαη ηελ δπζπξαγία είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή. 

 Σν ζχζηεκα παξνρήο ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο πξέπεη λα είλαη θιηληθά, 

νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεην. Όκσο ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε ζπλεξγαζία 

κε άιιεο εηδηθφηεηεο θαη θνξείο είλαη πξναπαηηνχκελν. 

1.2 Ζ θαηάζηαζε ηεο Δπείγνπζαο Φξνληίδαο θαη ησλ ΣΔΠ ζηελ Διιάδα 

Ζ Δπείγνπζα Ηαηξηθή δελ είλαη αθφκα αλαγλσξηζκέλε ζαλ εηδηθφηεηα ή εμεηδίθεπζε ζηελ 

Διιάδα. Πξφζθαηα έρεη ελεξγνπνηεζεί απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην Τγείαο ε δηαδηθαζία γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ζαλ εμεηδίθεπζε. Ζ πξν-λνζνθνκεηαθή επείγνπζα 

ηαηξηθή θξνληίδα θαιχπηεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απφ ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο 

(ΔΚΑΒ), ην νπνίν δηαζέηεη κνλνεηέο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα γηαηξνχο (Αγγνπξηδάθεο, 

κππξάθεο, 2010). 

Σα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ δελ απνηεινχλ αλεμάξηεηα 

ηκήκαηα απφ πιεπξάο ηαηξηθνχ θπξίσο πξνζσπηθνχ θαη νη αζζελείο ηνπ εμππεξεηνχληαη απφ 

ηαηξνχο ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Ζ θαηαγξαθή, ε αξρηθή αμηνιφγεζε (Γηαινγή) θαη ε ελ 

γέλεη αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

εηδηθεπκέλσλ επεηγνληνιφγσλ θαη ηνπ εμαηξεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζεξρφκελσλ 

αζζελψλ. Οη αηηίεο ηνπ πνιχ πςεινχ αξηζκνχ ησλ πξνζεξρφκελσλ αζζελψλ ζηα Διιεληθά 

ΣΔΠ είλαη (Αγγνπξηδάθεο, κππξάθεο, 2010): 
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 Αλεπαξθήο αλάπηπμε πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Αλεπάξθεηα ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. 

 Σν θαζεζηψο ηεο κε θαζεκεξηλήο 24σξεο εθεκεξίαο ησλ λνζνθνκείσλ. 

 

1.3 Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή Δηδηθφηεηα 

Ζ επείγνπζα λνζειεπηηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ επνρή ηεο Florence Nightingale, σζηφζν ε 

εμεηδηθεπκέλε εμάζθεζή ηεο αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε ηα ηειεπηαία ηξηάληα πεξίπνπ 

ρξφληα. Μάιηζηα ζηηο ΖΠΑ, ε αλαγλψξηζή ηεο σο μερσξηζηή λνζειεπηηθή εηδηθφηεηα 

επηηεχρζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70‟, νπφηε θαη ηδξχζεθαλ ν Οξγαληζκφο 

Ννζειεπηψλ ησλ Emergency Room (Emergency Room Nurses Organization) θαη ε Έλσζε 

Ννζειεπηψλ ησλ Emergency Department (Emergency Department Nurses Association). Οη 

δχν απηέο νξγαλψζεηο ηδξχζεθαλ ηφηε γηα ηελ ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ ησλ λνζειεπηψλ πνπ 

εξγάδνληαλ ζε ρψξνπο επείγνπζαο θξνληίδαο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ πξφηππα θαη λα 

αλαπηχμνπλ βειηησκέλεο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή ηεο επείγνπζαο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Σαπηφρξνλα κάιηζηα ζέιεζαλ λα παξέρνπλ πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη έλα ζπιινγηθφ λνκηθφ φξγαλν γηα φινπο ηνπο 

λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαλ ζην ρψξν ηεο επείγνπζαο θξνληίδαο.  

Σειηθά νη δχν νξγαλψζεηο ελψζεθαλ, δεκηνπξγψληαο ηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ ησλ ΣΔΠ 

(Emergency Department Nurses Association), ππεχζπλε γηα εθπαηδεπηηθά αιιά αξγφηεξα θαη 

γηα λνκηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα, ε νπνία κάιηζηα ην 1985 κεηνλνκάζζεθε ζε Έλσζε 

Ννζειεπηψλ Δπείγνπζαο Φξνληίδαο (Emergency Nurse Association, ENA), αλαγλσξίδνληαο 

έηζη ην γεγνλφο φηη ε εμάζθεζε ηεο επείγνπζαο λνζειεπηηθήο δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ 

ηφπν φπνπ απηή παξέρεηαη, αιιά κε ηελ ίδηα ηελ παξνρή επείγνπζαο θξνληίδαο. 

Ζ Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή Φξνληίδα αθνξά ηηο παξεκβάζεηο ζηα άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ, 

πνπ εκθαλίδνπλ ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ είλαη δηαγλσζκέλα 

ή απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα απαηηνχλ ειάρηζηε 

θξνληίδα ή κέηξα ππνζηήξημεο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαζψο 

θαη αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Έηζη ν ξφινο ηεο επείγνπζαο λνζειεπηηθήο είλαη ε 

θξνληίδα ηνπ αζζελή, ε έξεπλα, ε νξγάλσζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή, ελψ ν 
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ζθνπφο ηεο επείγνπζαο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε, ηελ δηάγλσζε, 

ηε ζεξαπεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεξαπείαο. 

Απφ ηηο πιένλ επάισηεο ζην εξγαζηαθφ ζηξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, είλαη νη λνζειεπηέο, 

θαζψο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. Ζ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

λνζειεπηψλ. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο, πνπ επηδξνχλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ λνζειεπηψλ θαη 

ηνπο επηθνξηίδνπλ κε ζηξεο (Παπαγεσξγίνπ,  Καξακπέηζνπ, θαη ζπλ., 2007). 

1.3.1 Δθπαίδεπζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Δπείγνπζα Ννζειεπηηθή 

χκθσλα κε ηνλ Emergency Nurse Association θαη ηνλ Canadian Nurse Association ε 

άζθεζε ηεο Δπείγνπζαο λνζειεπηηθήο απνηειεί έλαλ ζπγθεξαζκφ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ έρεη ην κνλαδηθφ πξνλφκην λα ζπλδπάδεη πνιιέο λνζειεπηηθέο εηδηθφηεηεο 

(http://ena.org/pdf/scopeemnp.pdf). 

Οη λνζειεπηέο ηνπ ΣΔΠ παξέρνπλ θξνληίδα ζε αζζελείο φισλ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη 

απηφ απαηηεί ηελ θαηάιιειε λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε ζε άηνκα κε πηζαλά ή πξαγκαηηθά 

επείγνληα ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ νξγαληζκνχο ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη 

εθπαηδεπηεί θαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα επείγνπζαο λνζειεπηηθήο. Οθείιεη λα 

γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ (http://ena.org/pdf/scopeemnp.pdf):  

 βαζηθή θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε (Cardio Pulmonary Resuscitation, CPR), 

 εμεηδηθεπκέλε θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε (Advanced Cardiopulmonary Life 

Support, ACLS) κε πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο εμέηαζεο ην ηειεπηαίν 12κελν, 

 8σξε ηνπιάρηζηνλ εθπαίδεπζε αλά 2 ρξφληα ζε ηξαπκαηνινγηθφ θέληξν,  

 εμεηδηθεπκέλε θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε ζε παηδηά (Paediatric Advanced Life 

Support- PALS) κε πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο εμέηαζεο ην ηειεπηαίν 12κελν 

θαη επηπιένλ,  

 επείγνπζεο γπλαηθνινγηθέο θαη καηεπηηθέο θαηαζηάζεηο, 

 ελδνθιέβηεο ηερληθέο, 

 δηαθνξηθή δηάγλσζε θσκαηψδνπο θαηάζηαζεο, 

http://ena.org/pdf/scopeemnp.pdf
http://ena.org/pdf/scopeemnp.pdf


6 

 

 Αληηκεηψπηζε shock, 

 εξκελεία ΖΚΓ, 

 αληηκεηψπηζε θξίζεσλ, 

 εθπαίδεπζε αζζελνχο. 

 

Οη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ επείγνπζα λνζειεπηηθή 

πξνζθέξνληαη ζε επίπεδν, κεηαπηπρηαθήο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη κε ηε κνξθή 

ζεκηλαξίσλ, κε ηε ιήμε ησλ νπνίσλ ν εθπαηδεπφκελνο αλαλεψλεη ηελ επίζεκε πηζηνπνίεζε 

ζε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή δεμηφηεηα. Σν θιηληθφ θνκκάηη εζηηάδεηαη ζηελ πξνλνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα, ζηε ρξήζε θαξκάθσλ ζε παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά θαη ζηε δηαινγή 

(http://niec.org/acls). 

Σα κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα έρνπλ ζα ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα ΣΔΠ θαη πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή θαηάξηηζε, 120 σξψλ, ζηα ίδηα πεξίπνπ αληηθείκελα θαη δεμηφηεηεο κε απηά ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο (www.pitt.edu/-cnweb/tep.htm). 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εθπαηδεχεηαη θαη επαλεθπαηδεχεηαη ζην ACLS θαη ζην PALS θαη 

ε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο είλαη 2 εκέξεο γηα απηνχο πνπ έξρνληαη πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην 

αληηθείκελν θαη 1 εκέξαο γηα φζνπο αλαλεψλνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ελψ ε πηζηνπνίεζε 

πνπ ιακβάλνπλ ηζρχεη γηα 2 ρξφληα. Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη : ρεηξηζκφ ησλ αεξαγσγψλ, 

δηαζσιήλσζε, αλαγλψξηζε θαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, αιγφξηζκνο θαξκάθσλ, αλαγλψξηζε 

καξκαξπγήο θαη εθαξκνγή ζπγρξνληζκέλεο απηλίδσζεο, θαζψο θαη εμάζθεζε ζε ζελάξηα 

πεξηζηαηηθψλ (http://ce.niagarac.on.ca), (http://64.233.183.104/custom). 

Σα ζεκηλάξηα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη πξηκνδνηνχληαη κε κεηαπηπρηαθέο δηδαθηηθέο 

κνλάδεο, ελψ ηεινχλ ππφ ηελ αηγίδα λνζειεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη 

Δπηζηεκνληθψλ Δλψζεσλ. Σα ζεκηλάξηα απηά αλαθέξνληαη ζε πεδία φπσο ε δηαινγή 

πεξηζηαηηθψλ (triage), ε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε αληηκεηψπηζε αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη ε αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. Ζ εθπαίδεπζε ζην triage πνπ 

πξνηείλεηαη απφ νξγαληζκνχο, φπσο ν Emergency Department Quality Solution 

(http://www.ed_qual.com./emergency_department_education_trainig.htm). 

http://niec.org/acls
http://www.pitt.edu/-cnweb/tep.htm
http://ce.niagarac.on.ca/
http://64.233.183.104/custom
http://www.ed_qual.com./emergency_department_education_trainig.htm
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Ζ εθπαίδεπζε ζην triage αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ Emergency Nurses Association (ENA) 

φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ην Emergency Severity Index (ESI) πνπ πξνηείλεη 

ηε δηαινγή ησλ αζζελψλ ζε 5 θαηεγνξίεο. ηελ πρώτη κατηγορία εληάζζνληαη ηα άηνκα πνπ 

είλαη δηαζσιεκέλα/ άζθπγκα/ απλντθά, θαζψο και όςα ζχουν απϊλεια αιςκιςεων και δεν 

ανταποκρίνονται ςε ερεκίςματα. Στθ δεύτερη κατηγορία υπάγονται τα περιςτατικά υψθλοφ 

κινδφνου, όςοι είναι ςε ςφγχυςθ, λθκαργικοί ι αποπροςανατολιςμζνοι, αλλά και όςοι πονοφν ι 

δυςφοροφν ζντονα, ενϊ οι τρεισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ διακρίνονται με βάςθ τον αρικμό των 

νοςθλευτικϊν παρεμβάςεων που κα τουσ γίνουν. Έτςι, ςτθν τρίτη κατηγορία εντάςςονται όςοι 

πικανόν χριηουν πάνω από 2 νοςθλευτικϊν παρεμβάςεων και ζνα τουλάχιςτον από τα ηωτικά 

ςθμεία τουσ δεν είναι φυςιολογικό, ςτθν τζταρτη κατηγορία όςοι πικανόν κα χρειαςτοφν 1 

νοςθλευτικι παρζμβαςθ και ζχουν ηωτικά ςθμεία εντόσ φυςιολογικϊν ορίων και ςτθν πζμπτη 

όςοι δεν κα λάβουν καμία. Η 3ωρθ αυτι εκπαίδευςθ ςυμβάλει ςτθν προςταςία των αςκενϊν 

και βελτιϊνει τθν ποιότθτα τθσ νοςθλευτικισ φροντίδασ. 

ηελ Διιάδα αληίζηνηρα, ν λνζειεπηήο δελ έρεη πνιιέο επηινγέο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζε 

ζέκαηα επείγνπζαο λνζειεπηηθήο. ε πξνπηπρηαθφ επίπεδν νη γλψζεηο είλαη αλεπαξθείο 

θαζψο πεξηνξίδνληαη ζε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία 3 σξψλ ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν ρσξίο 

θιηληθή άζθεζε ζην ρψξν ησλ ΣΔΠ, ελψ ζηελ δηάξθεηα ηεο εμάκελνο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ησλ ηειεηνθνίησλ ησλ λνζειεπηηθψλ ζρνιψλ ησλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ ε άζθεζε δελ 

είλαη επαξθήο θαη πάιη.  

ε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο Κιηληθήο 

λνζειεπηηθήο δίλεηαη ε εηδίθεπζε ηεο επείγνπζαο θαη εληαηηθήο λνζειεπηηθήο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ αθνξά ζέκαηα εληαηηθήο λνζειεπηηθήο πεξηιακβάλνπλ 

εηδηθέο ζεξαπείεο ζηελ εληαηηθή, δηαθνκηδέο θαη θαη‟ νίθνλ θξνληίδα ζε βαξέσο πάζρνληεο 

θαη ηελ πνιπνξγαληθή δπζιεηηνπξγία (http://icu.gr/pages-pdf-tep.pdf). 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ αλάγθε γηα ζπλερή θαη θπξίσο επαξθή εθπαίδεπζε 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηα ΣΔΠ είλαη επνκέλσο επηηαθηηθή γηα ηελ 

παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο πγείαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ θαη επηζηεκνληθψλ εηαηξηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΠ (http://icu.gr/pages-pdf-tep.pdf). 

http://icu.gr/pages-pdf-tep.pdf
http://icu.gr/pages-pdf-tep.pdf
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1.3.2 Αξκνδηφηεηεο Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ΣΔΠ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ΣΔΠ είλαη νη αθφινπζεο (Λάκπξνπ, 

2005): 

 Γηαινγή αζζελψλ, πξνζδηνξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο. 

 Δθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο. 

 Βαζηθή θαη εμεηδηθεπκέλε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γηαηξνχο ηνπ ηκήκαηνο. 

 Δηνηκαζία ηνπ αζζελνχο γηα ζεξαπεπηηθέο εξγαζίεο. 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ. 

 Υνξήγεζε θαξκάθσλ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΑ ΣΔΠ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ 

2.1 Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο (EuSEM) ην ΣΔΠ είλαη ην ηκήκα 

ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ έρεη ζηφρν «ηελ ππνδνρή, αλαδσνγφλεζε, δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε 

αζζελψλ κε αδηαθνξνπνίεηα επείγνληα θαη νμέα πξνβιήκαηα, πνπ θαιχπηνπλ ην πιήξεο 

θάζκα ησλ λφζσλ, θαθψζεσλ θαη δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπο σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ ή ηεο αλάιεςεο πεξαηηέξσ θξνληίδσλ απφ άιιν γηαηξφ» 

(EuSEM, 2007). 

Σν ΣΔΠ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν θαη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ζχλδεζκν (interface) κεηαμχ 

ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νξηζηηθήο ηνπ αληηκεηψπηζεο, θαζψο θαη ην ζεκείν επαθήο κεηαμχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο νμείαο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε ησλ 

λνζνθνκείσλ λα λνζειεχζνπλ κεγάινπο αξηζκνχο επεηγνπζψλ εηζαγσγψλ έρεη πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθή αλεζπρία ζην θνηλφ αιιά θαη ηελ πνιηηεία ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο. Δλψ νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο εηζαγσγέο ζπλέρεηα κεηψλνληαη, νη επείγνπζεο εηζαγσγέο έρνπλ ζπλερή 

αλνδηθή ηάζε, κε απνηέιεζκα ηα λνζνθνκεία λα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θπκαηλφκελεο 

θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο ησλ εηζαγσγψλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (Αζθεηνπνχινπ, 2009). 
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ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΔΠ ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη δηεζλψο, έρνπλ ζπκβάιιεη ε αλαγλψξηζε 

ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο, ε χπαξμε πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο 

εηδηθεπφκελσλ, ε επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή νξγάλσζε ησλ εηδηθψλ 

«Δπεηγνληνιφγσλ», ε αλάπηπμε αθαδεκατθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη ε απμαλφκελε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ έγθαηξα θξνληίδσλ, ε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο βιάβεο ή θάθσζεο (Αζθεηνπνχινπ, 2009). 

Σν ΣΔΠ είλαη ην ηκήκα φπνπ αληηκεησπίδνληαη ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη 

ζην λνζνθνκείν. Απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ πξνλνζνθνκεηαθήο θαη 

ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη δξα σο θίιηξν πνπ δηεζεί ηηο άζθνπεο εηζαγσγέο. αθήο 

είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηα θέληξα πγείαο (Αγγνπξηδάθεο, 

κππξάθεο, 2010). 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα πγείαο κηαο ρψξαο κπνξεί λα αμηνινγεζεί απφ ηελ νξγάλσζε ησλ ΣΔΠ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηή θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ ΣΔΠ είλαη ελδεηθηηθφ, φρη κφλν γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο επείγνπζαο ηαηξηθήο, αιιά θαη γηα ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, γηα ηελ πξνλνζνθνκεηαθή παξερφκελε επείγνπζα ηαηξηθή, γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ ππφινηπνπ λνζνθνκεηαθνχ ρψξνπ (Αγγνπξηδάθεο, κππξάθεο, 2010). 

Σν ΣΔΠ ελφο λνζνθνκείνπ είλαη απηφλνκν ηκήκα κε κφληκν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε θαη εθηφο ηεο εηζαγσγήο θαη θξνληίδαο ησλ 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ έρεη θαη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο (Δπηηξνπάθεο, 2001): 

 Δθφζνλ θιεζεί είλαη ππεχζπλν γηα πξνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα. 

 Κηλεηνπνηεί, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηα θέληξα ζπληνληζκνχ, πξνλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο ηηο θηλεηέο κνλάδεο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.  

 Ννζειεχεη ηα αζαθή πεξηζηαηηθά κέρξη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπο. 

 Πξνσζεί ηνπο αζζελείο πνπ εηζάγνληαη ζε άιια ηκήκαηα θαη κνλάδεο κεηά απφ 

ζπλελλφεζε κε ηνπο εθάζηνηε ππεχζπλνπο.  

 

2.1.1 Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ ΣΔΠ 

 Αληηκεηψπηζε ησλ βαξηά αζζελψλ (1-5% ηνπ ζπλφινπ). 

 Αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (20-70%). 
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 Αληηκεηψπηζε ή θαηάιιειε παξαπνκπή κε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (5-30%). 

 Αληηκεηψπηζε καδηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 Δθπαίδεπζε πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλνχ. 

 Έξεπλα θαη πλδξνκηθή επηηήξεζε (EJEM, 2002). 

 

2.1.2 Βαζηθέο απαηηήζεηο απφ ην ΣΔΠ 

 Τπνδνρή φισλ ησλ εηδψλ ησλ επεηγφλησλ (κπνξεί λα ππάξρνπλ εμαηξέζεηο αλάινγα 

ηνλ ηχπν ηνπ λνζνθνκείνπ: π.ρ. παηδηαηξηθφ, θέληξν ηξαχκαηνο θηι). 

 Καηαγξαθή θαη Γηαινγή ησλ πξνζεξρφκελσλ αζζελψλ. 

 Αξρηθή εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε βαξηά αζζελψλ. 

 Λεπηνκεξήο εθηίκεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο αηηίαο πξνέιεπζεο ησλ αζζελψλ. 

 Αξρηθή δηάγλσζε, αμηνιφγεζε ησλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ θαη ζρεδηαζκφο πιάλνπ 

λνζειείαο γηα φινπο ηνπο αζζελείο. 

 Δμηηήξην κεηά ηελ παξνρή ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο ή κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζηνλ 

ρψξν ηειηθήο θξνληίδαο (EJEM, 2002). 

 

2.1.3 Πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

• Κιηληθά ιάζε. 

Σα ιάζε ζηελ ζχλζεζε θαη ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ νδεγνχλ ζε θιηληθά ιάζε, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δπζκελή νξγαλσηηθή έθβαζε (Έλσζε Καλαδψλ 

Ννζειεπηψλ 2003) Πξνθχπηνπλ κεγάινο θφπνο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ δελ αλαγλσξίδεηαη 

αιιά θαη ρακειή αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

• πγθξνχζεηο θαη ειιεηπή ζπλεξγαζία.  

Όια απηά νδεγνχλ ζε δεκηνπξγία θαθνχ θιίκαηνο θαη κεησκέλεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ 

νκάδα ζπλεξγαηψλ ηδίνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ αιιά θαη θαθή δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία. 

• Έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο. 

• πκθφξεζε ησλ αζζελψλ ζε νπξέο αλακνλήο ζην ΣΔΠ. 
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• Αδπλακία παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. 

• Φφξηνο εξγαζίαο, κεησκέλε πνηφηεηα ζηε θξνληίδα. 

• Μεησκέλε επαγγεικαηηθή Τγεία Ννζειεπηψλ. 

Αλαγλσξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Ννζειεπηψλ φηη ε χπαξμε επαξθνχο πξνζσπηθνχ 

είλαη ζεκαληηθή δηφηη έρεη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ λνζειεπηψλ. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

2001 ησλ Baumann θαη  ζπλεξγαηψλ, ε εγγπεκέλε ζηειέρσζε είλαη νπζηαζηηθή γηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο. Σν ΣΔΠ αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

φπνπ ηα πεξηβάιινληα ραξαθηεξίδνληαη απφ απμαλνκέλε πίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ζηξεο σο 

απνηέιεζκα ηεο αλεζπρίαο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηεο αζθάιεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ηελ 

ππνζηήξημε απφ ηνπο δηνηθνχληεο  θαη ηνπο ζπλαδέξθνπο, ηνλ έιεγρν ηεο πξαθηηθήο, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ εγεζία θαη ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε. 

Ζ αλεπάξθεηα ηεο ζηειέρσζεο δεκηνπξγεί απμαλφκελν θίλδπλν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

θαη έιιεηςε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Οη λνζειεπηέο πνπ ζπλερψο εξγάδνληαη 

ππεξσξηαθά, ρσξίο επαξθέο ζηήξηγκα είλαη επηξξεπείο ζηελ ζπζηεκαηηθή απνπζία απφ ηελ 

εξγαζία θαη θησρφηεξε πγεία.   

 Ο ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ ΣΔΠ  είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηαηί είλαη απηφο ππεχζπλνο γηα λα 

δηαγλψζεη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηηο αλάγθεο γηα επηπιένλ 

ζηειέρσζε ηνπ ρψξν θαη είλαη απηφο πνπ κε δηπισκαηηθφ ηξφπν ζα απαηηήζεη ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΣΔΠ πνπ είλαη ε ηαρχηεξε θαη ε αζθαιέζηεξε 

παξνρή θξνληίδαο πγείαο (www.esne.gr). 

Σν θαηλφκελν ηεο έιιεηςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ παξαηεξείηαη ζε πνιιά ζπζηήκαηα 

πγείαο δηεζλψο θαη ε δπζθνξία ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηελ ππεξθφξησζε ησλ 

θαζεθφλησλ, ηελ παξαθνινχζεζε πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ αλάγθε απμεκέλεο θξνληίδαο θαη 

ε έιιεηςε επηκφξθσζεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα παξνρήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

(Κάβνπξα, Εαβξάο, 2003). 

2.1.4 Οθέιε απφ ηε βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ ΣΔΠ 

Σα νθέιε απφ ηε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ζην ΣΔΠ θαη ηε δηαηήξεζή ηεο ζε έλα επαξθέο- 

πςειφ επίπεδν είλαη πνιπδηάζηαηα θαη αλαιχνληαη ζε νθέιε γηα ηνλ  αζζελή, ηα νπνία 

http://www.esne.gr/
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ζρεηίδνληαη κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πγείαο ηνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ, ηελ απνθπγή επηπινθψλ εμαηηίαο   θαζπζηεξεκέλεο ή 

ιαλζαζκέλεο αγσγήο, ζε νθέιε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζε νθέιε γηα ηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (Κσζηαγηφιαο, Κατηειίδνπ, 2008). 

Σα νθέιε απφ ηελ χπαξμε πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, γηα ηνπο επαγγεικαηίεο  πγείαο 

ζπλίζηαληαη ζην ζεβαζκφ θαη ζηελ εκπηζηνζχλε εθ κέξνπο ησλ  αζζελψλ θαη   ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, ζηελ απαιιαγή ηνπο απφ θαζεκεξηλφ εθλεπξηζκφ θαη άγρνο,   ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ζηε κεγαιχηεξε  θνηλσληθή αλνρή ζε 

ηπρφλ ιάζε, ηελ νπνία  θαιιηεξγεί ε πνηφηεηα (Κξεηηθφο, 2004). 

ηα νθέιε γηα ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε  κείσζε  ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ  

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ησλ αζζελψλ. Ζ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, επηηξέπεη ηελ εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθψλ  πφξσλ, νη  νπνίνη κπνξνχλ λα 

δηαηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ άιισλ αζζελψλ, γηα ηε  βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα θιηληθή έξεπλα θιπ. Απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα, γεληθφηεξα ηνπ  πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ αλακνλήο ησλ αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ θαη γεληθφηεξα, ηνλ 

πςειφηεξν βαζκφ     ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Κξεηηθφο, 2004). 

2.1.5 Ννκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ΣΔΠ ζηελ Διιάδα 

Ζ νξγάλσζε θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ζηειέρσζεο ησλ ΣΔΠ ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο 

καο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο Β‟ ηνπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβεξλήζεσο ηεο 

14
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2007 (ΦΔΚ 1900/Β‟/14.9.2007). Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηεί ην θχιιν 

απηφ ζε γεληθέο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί γλσζηφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

θαινχληαη λα θηλεζνχλ ηα λνζνθνκεία θαη ηδηαίηεξα νη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ γη‟ απηά. 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ ΦΔΚ ζε θάζε λνζνθνκεία ηεο ρψξαο πνπ έρεη παξαπάλσ απφ 200 

θιίλεο νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί απηνηειέο ΣΔΠ σο δηαηνκεαθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ 

απηνχ. 

Σν ΣΔΠ ιεηηνπξγεί φιν ην 24σξν φηαλ ην λνζνθνκείν εθεκεξεχεη, ελψ ηηο ππφινηπεο 

εξγάζηκεο εκέξεο ιεηηνπξγεί κφλν θαηά ην πξσηλφ σξάξην. ην ΣΔΠ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) πξνΐζηαηαη  ηαηξφο κε βαζκφ Γηεπζπληή ηνπ θιάδνπ 
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ηαηξψλ ΔΤ, εηδηθφηεηαο Υεηξνπξγηθήο ή Αλαηζζεζηνινγίαο ή Παζνινγίαο ή Καξδηνινγίαο ή 

Πλεπκνλνινγίαο- Φπκαηηνινγίαο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα 

ηαηξηθή ή εμεηδίθεπζε ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ), ή Γεληθήο Ηαηξηθήο κε 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή, δηάζσζε, πξν-λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε θαη δηαρείξηζε – δηνίθεζε – ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο εθεκεξίαο. 

Σν ΣΔΠ ζηειερψλεηαη κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε ζέζεηο πνπ ζπζηήλνληαη γηα ην 

ηκήκα απηφ, θαζψο θαη ζε πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε άιια ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα 

ηε ζηειέρσζε ηνπ ΣΔΠ κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζπληζηψληαη: κία (1) ζέζε Γηεπζπληή ηνπ 

θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ, εηδηθφηεηαο Υεηξνπξγηθήο ή Αλαηζζεζηνινγίαο ή Παζνινγίαο ή 

Καξδηνινγίαο ή Πλεπκνλνινγίαο- Φπκαηηνινγίαο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε 

ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ή εμεηδίθεπζε ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ), ή Γεληθήο 

Ηαηξηθήο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή, δηάζσζε, πξν-

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη δηαρείξηζε – δηνίθεζε – ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο εθεκεξίαο, 

κία (1) ζέζε Δπηκειεηή Α, θαη κία (1) ζέζε Δπηκειεηή Β ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ, 

εηδηθφηεηαο Αλαηζζεζηνινγίαο ή Παζνινγίαο ή Καξδηνινγίαο ή Υεηξνπξγηθήο ή 

Πλεπκνλνινγίαο- Φπκαηηνινγίαο ή Οξζνπεδηθήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ 

επείγνπζα ηαηξηθή ή εμεηδίθεπζε ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο (ΜΔΘ), ή Γεληθήο 

Ηαηξηθήο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή, δηάζσζε, πξν-

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη δηαρείξηζε – δηνίθεζε – ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο εθεκεξίαο. 

Ο αξηζκφο ησλ ηαηξψλ πνπ ζηειερψλνπλ ην ΣΔΠ πξνζαπμάλεηαη κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

ππεξεηεί ζε άιια ηκήκαηα ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ ψζηε ε ειάρηζηε ζηειέρσζε ηνπ ΣΔΠ ζε 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ λα είλαη έλαο (1) Γηεπζπληήο, δχν (2) Δπηκειεηέο Α θαη ηέζζεξηο (4) 

Δπηκειεηέο Β. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ Γ.. ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

παξ. 10 ηνπ άξζ. 13 ηνπ λ. 2889/2001 φπσο ηζρχεη θαη ε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δπλακηθφηεηα ζε θιίλεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ην κέζν αξηζκφ ησλ πξνζεξρφκελσλ αζζελψλ, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

γηαηξψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηπιένλ ζηειέρσζε ηνπ ΣΔΠ. 

2.2 Αλάιπζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην ΣΔΠ 

Σν είδνο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αληηκεησπίδεη θαη λνζειεχεη ην ΣΔΠ καδί θαη κε ην επίπεδν 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ πνπ πξέπεη λα παξέρεη ην 

ΣΔΠ. ην ΣΔΠ παξέρνληαη ηαηξηθέο θξνληίδεο ζε αζζελείο κε έλα επξχ θάζκα παζνινγίαο, 
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απφ ηελ απεηιεηηθή γηα ηε δσή σο ηελ απηνπεξηνξηδφκελε θαη απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Ζ πξνζέιεπζε θαη ν αξηζκφο απηψλ ησλ αζζελψλ είλαη απξφβιεπηνη παξάγνληεο θαη νη 

αζζελείο ζπλήζσο πξνζέξρνληαη κε ζπκπηψκαηα θαη φρη κε δηαγλψζεηο. Δπνκέλσο, ε παξνρή 

θξνληίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε δηαβάζκηζε πξνηεξαηνηήησλ θαη απηή είλαη κία δπλακηθή 

δηαδηθαζία. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο είλαη ζθαηξηθή ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζε φξγαλα. 

Ζ θξνληίδα ηνπ αζζελνχο εζηηάδεηαη ζηελ αξρηθή θξνληίδα σο ηε ζηηγκή ηνπ εμηηεξίνπ απφ 

ην ΣΔΠ ή ηελ παξαπνκπή ζε άιινπο επαγγεικαηίεο Τγείαο. 

2.2.1 Γηαινγή 

Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ αζζελψλ πνπ είλαη ζε επείγνπζα θαηάζηαζε θαη ε θαηεχζπλζή 

ηνπο πξνο ηνλ θαηάιιειν ρψξν θξνληίδαο ηνπ ΣΔΠ, απνηειεί ηελ ιχδηα ιίζν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξνρή επείγνπζαο θξνληίδαο θαη ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο. Βαζηθφ εξγαιείν πξνο ην ζθνπφ απηφ είλαη ε 

πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ Καηεγνξηνπνίεζεο- Γηαινγήο ησλ πεξηζηαηηθψλ (Triage). 

∆ηαινγή  είλαη  ε  δηαδηθαζία  θαηαλνµήο  θαη  ηαηξηθήο ηεξάξρεζεο  ησλ πξνηεξαηνηήησλ  

παξνρήο  θξνληίδσλ  ζε  επείγνληα πεξηζηαηηθά κε  ζπγθεθξηκέλα  πξσηφθνιια. Βαζίδεηαη  

θπξίσο  ζηελ αμηνιφγεζε  δσηηθψλ  παξαµέηξσλ  θαη  ζπκπησκάησλ-  θιεηδηά,  ψζηε  λα 

δηαβαζκίδεη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ηαμηλνκεί ηνπο αζζελείο ζχµθσλα µε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ ή ηεο λφζνπ, ηεο πξφγλσζεο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

(Αζθεηνπνχινπ, 2009). 

ε θαηαζηάζεηο κεγάινπ αξηζκνχ ζπκάησλ, ν ζθνπφο ηεο δηαινγήο είλαη λα επηηεπρζεί ην 

θαιχηεξν γηα ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκάησλ (Levi, 2002). 

Βαζηθέο αξρέο δηαινγήο είλαη (Arlond, 2002): 

 Ζ δηάζσζε ηεο δσήο πξνεγείηαη ηεο δηάζσζεο ηνπ άθξνπ. 

 Ζ πην άκεζε πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζεο έρεη ζρέζε κε ηελ αζθπμία θαη ηε 

κεγαιχηεξε αηκνξξαγία. 

 

2.2.2 Ρνή ησλ αζζελψλ 

Πνιχ ζπρλά ζην ΣΔΠ πξνζέξρεηαη ή δηαθνκίδεηαη ηαπηφρξνλα κεγάινο αξηζκφο αζζελψλ, 

πνπ εκθαλψο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί άκεζα. Ζ πξνηεξαηφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ζην 
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ΣΔΠ, ζε αληίζεζε κε ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, δελ βαζίδεηαη ζηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα 

πξνζέιεπζεο ησλ αζζελψλ αιιά ζηελ θιηληθή πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηε βαξχηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο ή βιάβεο.  

Σν θχξην πξφβιεκα φισλ ησλ ΣΔΠ είλαη ν ζπλσζηηζκφο (overcrowding).Οη ιφγνη πνπ ηνλ 

πξνθαινχλ είλαη πνιινί θαη πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ ζην κέιινλ. Οη ζπνπδαηφηεξνη απφ 

απηνχο είλαη ε απμαλφκελε ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ, ε επηβίσζε αζζελψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, ε πξψηκε έμνδνο ησλ αζζελψλ απφ ην λνζνθνκείν, ε αχμεζε ησλ θησρψλ, ησλ 

κεηαλαζηψλ, ε δπζθνιία ζπλελλφεζεο κε αιινδαπνχο, ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο 

εμεηάζεσλ, ε θαζπζηέξεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηηο θιηληθέο, ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

αχμεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί  ν ζπλσζηηζκφο 

είλαη πνιιέο κε ζπνπδαηφηεξεο ηελ αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο ζην ΣΔΠ θαη ηεο λνζεξφηεηαο 

ηδίσο κεηαμχ απηψλ πνπ θεχγνπλ απφ ην ΣΔΠ ρσξίο λα έρνπλ εμεηαζηεί απφ γηαηξφ. Δπίζεο  

ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ε αχμεζε ηνπ  ρξφλνπ αλακνλήο, ε κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ, ε έληαζε θαη νη επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγνχλ έλα θαχιν θχθιν. 

Ο ζπλσζηηζκφο νθείιεηαη ζηε δηαηαξαρή ηεο ξνήο ησλ αζζελψλ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο εηζξνήο αζζελψλ, ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην ΣΔΠ θαη ηεο εθξνήο ησλ 

αζζελψλ. Ζ εισροή ασθενών, εμαξηάηαη απφ ηε δηαινγή θαη ην είδνο ησλ αζζελψλ ζε αξηζκφ 

θαη βαξχηεηα. Ο ρξφλνο παραμονής ησλ αζζελψλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ ζην ΣΔΠ εμαξηάηαη 

απφ ην ηζηνξηθφ, ηελ αξρηθή δηάγλσζε θαη ηελ έλαξμε αληηκεηψπηζεο. Σέινο ε εκροή 

ασθενών, εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη βξαρείαο λνζειείαο θαη ηα 

πξσηφθνιια εμφδνπ ζην λνζειεπηηθφ ηκήκα ή ζπίηη.  

ηε βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζπλσζηηζκνχ ησλ αζζελψλ ζην ΣΔΠ πξέπεη λα 

βειηησζεί ε νξγάλσζε ηνπ ΣΔΠ θαη απφ πιεπξάο ηαρχηεηαο δηαινγήο, αξηζκνχ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη επξχηεηαο δηαγλσζηηθψλ αιιά θαη έθηαζεο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο αλάινγα 

κε ηηο πξνζειεχζεηο αζζελψλ (Αζθεηνπνχινπ, 2009). 

Ζ εηζξνή αζζελψλ ζην ΣΔΠ κπνξεί λα  ειεγρζεί κε (Αζθεηνπνχινπ, 2009): 

 εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ησλ ηδησηψλ θαη αγξνηηθψλ γηαηξψλ, ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

ΜΜΔ γηα ην «ηη είλαη ην επείγνλ» θαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΣΔΠ, 

 παξαπνκπή ζην ΣΔΠ κφλνλ ηνπ «επείγνληνο», 
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 εθαξκνγή δηαινγήο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνζεξρφκελνη αζζελείο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα, 

 δεκηνπξγία ηξηψλ «δξφκσλ θξνληίδσλ». 

 

2.3 ηειέρσζε ΣΔΠ 

Κάζε θαηεγνξία αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ ΣΔΠ απνηειεί νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη είλαη 

ππεχζπλε γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Έηζη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε αζθνχλ δηνίθεζε, 

ζπληνληζκφ, επνπηεία θαη έιεγρν. Οη γηαηξνί παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα, ιακβάλνπλ 

θιηληθέο απνθάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζπκβνπιεχνπλ. Δπίζεο, 

θξνληίδα παξέρεη θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ ην βνεζεηηθφ πγεηνλνκηθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ παξέρεη ππνζηεξηθηηθέ ππεξεζίεο. Γηα ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί ησλ παξαπάλσ νκάδσλ. Οη ζπλδπαζκνί απηνί ησλ 

επαγγεικαηηψλ αξηζκεηηθά θαη θαηά θαηεγνξία νδεγνχλ ζε παξνρή επείγνπζαο θξνληίδαο 

ζηνπο αζζελείο, ζε δηάθνξα επίπεδα αληηκεηψπηζεο θαη εμεηδίθεπζεο (Λάκπξνπ, 2005). 

Νοσηλεστικό προσωπικό 

Έλαο ζεκαληηθφο θαζνξηζκφο ηνπ φξνπ ζηειέρσζε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο πκβνχιην 

Ννζειεπηψλ είλαη: «Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή 

θξνληίδαο ζηνλ άξξσζην ή ηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο». Ζ θαιχηεξε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, ε βέιηηζηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνκψλ, θαη ε πιένλ 

νηθνλνκηθή θαη εχξπζκε δηαρείξηζε ππαγνξεχνπλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ΣΔΠ ζε 

24σξε βάζε. χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ζηειέρσζεο έλα ΣΔΠ πξέπεη λα δηαζέηεη δηθφ 

ηνπ κφληκν πξνζσπηθφ, ην νπνίν λα θαηαλέκεηαη ζε σξάξηα εξγαζίαο θαη λα θαιχπηεη φιν ην 

24σξν (Λάκπξνπ, 2005). 

Σα πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ην κέγεζνο θαη ε θχζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ππαγνξεχνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΠ. ζε επίπεδν αληίζηνηρν ησλ αλαγθψλ πνπ 

θαιείηαη λα θαιχςεη. Έηζη ν αξηζκφο ηνπ απαξαηηήηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θιίλεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θαη ην κέζν αξηζκφ ησλ πξνζεξρφκελσλ αζζελψλ. Ζ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ επείγνπζαο 

λνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο, φπσο θαη ν ζηφρνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
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ηνπ ΣΔΠ. ζηα ήδε ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

(Βφηζε, 2000), (Κσηνχια, 2004). 

Ζ θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γεληθά είλαη απφ ηα δπζθνιφηεξα έξγα ιφγσ 

ηεο πνιππινθφηεηαο, ησλ εηδηθψλ πξνβιεµάησλ πγείαο  ηνπ  πιεζπζµνχ  θαη  ηεο  έιιεηςεο  

ή  πεξίζζεηαο  νξηζµέλσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνχ. Σα θχξηα ζηειέρε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνέξρνληαη απφ αλψηαηεο θαη αλψηεξεο ζρνιέο Ννζειεπηηθήο   

θαη έρνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ αληηµεηψπηζε Δπεηγφλησλ θαη βαξέσλ πεξηζηαηηθψλ 

(Υεηξνπξγεία, Αλαηζζεζηνινγηθφ, ΜΔΘ). Ζ πιαηζίσζή ηνπο γίλεηαη µε επηινγή πξφζζεηνπ  

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά πξνηίµεζε ηνπ λεσηέξνπ ζηελ ειηθία, ην νπνίν  

εμεηδηθεχεηαη µε θνηλή µέξηµλα ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΔΠ θαη ηεο λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο (Καξαµπίλεο, Κνπθνπιίηζηνο, 2006). 

Ζ  ζηειέρσζε  ησλ  λνζειεπηηθψλ  ππεξεζηψλ  είλαη  αθφµε  πην δχζθνιε εμαηηίαο πνιιψλ 

παξαγφλησλ πνπ εµπιέθνληαη θπξίσο απφ ηελ µφληµε ζρεδφλ, έιιεηςε λνζειεπηψλ. Γεγνλφο 

είλαη φηη ππάξρεη έιιεηςε θαηαξηηζµέλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε αξθεηέο ρψξεο, 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο Διιάδαο, µε επίπησζε ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπµάησλ θαη ππνβάζµηζε ηεο παξερφµελεο θξνληίδαο (Λαλαξά, 2004). 

Σα ζηνηρεία ζηελ πιεηνςεθία ησλ Διιεληθψλ Ννζνθνκείσλ αλαθνξηθά κε ηελ λνζειεπηηθή 

ζηειέρσζε είλαη δεισηηθά ησλ ρξφλησλ θαη δξακαηηθψλ ειιείςεσλ ζε  λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ. Απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ γηα ην έηνο 2005 δηαθαίλεηαη φηη ε αλαινγία 

λνζειεπηψλ αλά 1000 άηνκα πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζην 3,6 ελψ ζηελ Ηξιαλδία 

είλαη 16,5 (ηάζεο, 2005). 

Ζ ρψξα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ζε φηη αθνξά ηελ αλαινγία λνζειεπηψλ  αλά  

100.000  πιεζπζµνχ  (256,51 αλά 100.000),  ηε ζηηγκή πνπ  ζηελ πξψηε  ζε αλαινγία ρψξα  

ηεο  Δ.Δ, ηε  Φηιαλδία, ε αλαινγία είλαη πεξίπνπ 2.179 αλά 100.000 θαηνίθνπο (Σζψιε, 

2003). 

Όζν αθνξά ηελ αλαινγία βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ζε βηβιηνγξαθία απφ Ακεξηθαληθέο έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη νη 

βνεζνί λνζειεπηψλ δελ πξέπεη λα παξέρνπλ λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη ην πνζνζηφ δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο 

ηνπ ΣΔΠ, ελψ ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο απφ ην Ζλ. Βαζίιεην ε αλαινγία 
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δηπισκαηνχρσλ λνζειεπηψλ πξνο ηνπο βνεζνχο λνζειεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη 80% πξνο 

20%. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.6 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ 2003 γηα ηελ «νξγάλσζε θαη 

ηξφπν ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζεο ηνπ ΣΔΠ ησλ λνζνθνκείσλ» πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «Ο 

αξηζκφο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλνπλ ην ΣΔΠ, θαζνξίδεηαη αλάινγα κε 

ηελ δπλακηθφηεηα ζε θιίλεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ην κέζν αξηζκφ ησλ 

πξνζεξρφκελσλ αζζελψλ». 

χκθσλα κε δεδνκέλα δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φζν αθνξά ηε λνζειεπηηθή ζηειέρσζε ζην 

ΣΔΠ απαηηνχληαη (Δπηηξνπάθεο, 2001): 

• Έλαο λνζειεπηήο αλά δέθα πξνζεξρφκελνπο αζζελείο ζε κέξα εθεκεξίαο, κε κφληκε 

απαζρφιεζε ζην ΣΔΠ. 

• 4 λνζειεπηέο αλά σξάξην εξγαζίαο γηα ΣΔΠ κε ιηγφηεξνπο απφ 100 αζζελείο ζε εκέξα 

εθεκεξίαο. 

• 6-10  λνζειεπηέο αλά σξάξην εξγαζίαο γηα ΣΔΠ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 αζζελείο ζε 

εκέξα εθεκεξίαο.  

χκθσλα κε άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο ΖΠΑ, έρεη πξνζδηνξηζηεί φηη 

απαηηείηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ δηπισκαηνχρνο λνζειεπηήο γηα θάζε 5000 εηήζηεο επηζθέςεηο 

αζζελψλ ζην ΣΔΠ. Με βάζε απηφ ην standard κπνξεί θάπνηνο λα ππνινγίζεη ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ΣΔΠ (Λάκπξνπ, 

2005). 

Ηδηαίηεξεο επηπιένλ παξάκεηξνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ λνζειεπηηθή 

ζηειέρσζε  φπσο ην εβδνκαδηαίν σξάξην εξγαζίαο, νη άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε παξνπζία ή 

κε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε θάιπςε ηνπ ΣΔΠ ζε ψξεο αηρκήο κε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. 

Ζ θαηαλνκή θαη ε ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν 

λνζειεπηή ΣΔΠ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ 

αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  Σν κνληέιν ζηειέρσζεο ζε θάζε ΣΔΠ 

πξέπεη λα επηιέγεηαη κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα, φπσο είλαη ηα εμήο (Λάκπξνπ, 2005):  

1. αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ, 
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2. νμχηεηα πεξηζηαηηθψλ, 

3. ζπλεπαγφκελνο θφξηνο εξγαζίαο, 

4. ζχλζεζε πεξηζηαηηθψλ, 

5. ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ. 

χκθσλα κε ηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ ησλ ΣΔΠ ε λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη 

πξέπεη λα δηεπζχλεηαη απφ δηπισκαηνχρν λνζειεπηή ν νπνίνο ζα πξέπεη λα: 

• Έρεη επαξθή πξνεγνπκέλε εκπεηξία ζε ΣΔΠ. 

• Έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

• Να είλαη έρεη εηδίθεπζε Δπείγνπζαο λνζειεπηηθήο. 

Αζθαιήο ζηειέρσζε ζεκαίλεη φηη έλα θαηάιιεινο αξηζκφο πξνζσπηθνχ κε θαηάιιειν 

επίπεδν δεμηνηήησλ είλαη πξνζβάζηκν φιεο ηηο ψξεο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη αλάγθεο ηνπ 

αζζελή ηθαλνπνηνχληαη θαη φηη νη ειεχζεξεο απφ θηλδχλνπο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

δηαηεξνχληαη. Έλαο πηπρηνχρνο λνζειεπηήο νδεγεί ζε κηθξφηεξε ζλεζηκφηεηα θαη ζλεηφηεηα 

ησλ αζζελψλ, ζε κεησκέλα πεξηζηαηηθά δπζρεξψλ ζπκβάλησλ, ζε ιηγφηεξε δηάξθεηα 

παξακνλήο ζην λνζνθνκείν θαη ζε θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελή (Λάκπξνπ, 2005). 

2.4 Γηαρείξηζε Κξίζεσλ 

Ζ παξαηεξνχκελε αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ καδηθψλ θαηαζηξνθψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

κνλάδσλ πγεηνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θπβεξλήζεσλ αιιά θαη εξεπλεηψλ. ηελ 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ήδε ζπκβαίλεη ηνπιάρηζηνλ κία καδηθή θαηαζηξνθή αλά εβδνκάδα 

ζηνλ θφζκν, αθήλνληαο πίζσ  ηεο φρη κφλν νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, αιιά θαη πνιιά ζχκαηα. 

Σα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ είλαη εθείλα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ  ζε  

πξψην  επίπεδν  λνζνθνκεηαθήο  θξνληίδαο  ηα  ζχκαηα  ησλ  καδηθψλ θαηαζηξνθψλ, θάησ 

απφ ηδηάδνπζεο  εξγαζηαθέο  ζπλζήθεο. Ο  αθαζφξηζηνο   θαη απξφβιεπηνο ξπζκφο  

πξνζέιεπζεο ησλ  πνιπάξηζκσλ  ζπκάησλ,  νη απμεκέλνη πφξνη  πνπ απαηηνχληαη ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πιηθά θαη εμνπιηζκφ, θαηά θαλφλα πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ θάζε 
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κνλάδαο πγείαο, ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θαιείηαη ην πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ λα αληαπεμέιζεη ζηα θαζήθνληά ηνπ.  

Γηα ηελ θαιιίηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηηο καδηθέο θαηαζηξνθέο, δηεζλείο νξγαληζκνί θαη θπβεξλήζεηο έρνπλ εθπνλήζεη ζρέδηα 

δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ ηα νπνία θαιείηαη λα εθαξκφζεη θάζε πγεηνλνκηθή κνλάδα ζε 

πεξίπησζε πεξηζηαηηθνχ. Παξάγνληεο φπσο ε εθπαίδεπζε  ηνπ πξνζσπηθνχ, ε άζθεζή ηνπ ζε 

ζελάξηα θαηαζηξνθψλ, ε θαιή γλψζε ηνπ πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί ζε  πεξίπησζε 

ζπκβάληνο, πψο ζα δηαρεηξηζηεί  αζζελείο θαη πιηθφ είλαη κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο καδηθήο θαηαζηξνθήο. 

Όζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πξνρεηξφηεηα θαη αβεβαηφηεηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη θαθψο δνκεκέλεο, θαζψο 

νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζζνχλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, είηε είλαη 

αλεπαξθείο, είηε είλαη ππεξβνιηθά πνιιέο θαη πεξίπινθεο. Απφ απηφ, κπνξνχκε εχθνια λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε εμέιημε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ κε αθξίβεηα (Glaesser, 2006). 

Σέινο, έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο θξίζεηο είλαη φηη ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο ηα 

άηνκα βξίζθνληαη θαη ελεξγνχλ θάησ απφ ηελ πίεζε έληνλεο ζπγθηλεζηαθήο θφξηηζεο 

(Λπκπεξφπνπινο, 2001). 

2.4.1 Καηαζηξνθέο 

Έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ φξνπ «θαηαζηξνθή». χκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν 

Κνιιέγην Ηαηξψλ Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο, ε θαηαζηξνθή πθίζηαηαη «φηαλ νη θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο  ησλ  θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ  δπλάκεσλ ππεξβαίλεη  ηελ δπλαηφηεηα κηαο 

πεξηνρήο ή θνηλφηεηαο λα αληαπνθξηζεί ζηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο» (Zibulewsky, 

2001). 

χκθσλα κε ην Κέληξν Δπηδεκηνινγηθψλ Δξεπλψλ ησλ Καηαζηξνθψλ  έρνπλ δεκνζηεπζεί 

δηάθνξα θξηηήξηα γηα λα ζεσξεζεί έλα γεγνλφο σο θαηαζηξνθή. Γηα λα θαηαρσξεζεί κηα 

θαηαζηξνθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θέληξνπ, πξέπεη λα πθίζηαηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο (Guha- Sapir, Hargitt, et al, 2004):  
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 10 ή πεξηζζφηεξνη δεισκέλνη ζάλαηνη.  

 100 ηνπιάρηζηνλ άλζξσπνη πνπ επεξεάδνληαη απφ ην ζπκβάλ.  

 Κήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Αίηεκα γηα δηεζλή εμσηεξηθή βνήζεηα. 

 

Μία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ θαηαζηξνθήο, δίδεηαη απφ ηνπο Levi et al, ην 2002 

ζχκθσλα κε ηνπο  νπνίνπο,  “καδηθή  θαηαζηξνθή  ραξαθηεξίδεηαη  κηα  θαηάζηαζε  ζηελ  

νπνία  ζε  κηθξφ  ρξφλν πξνθχπηεη  κεγάινο  αξηζκφο ζπκάησλ  ζρεηηθά  κε  ηηο  ηξέρνπζεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξν λνζνθνκεηαθήο   θξνληίδαο   αιιά   θαη   ησλ   άιισλ  

δνκψλ παξνρήο βνήζεηαο θαη δηάζσζεο (Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Έλνπιεο Γπλάκεηο θηι),  

νπφηε απαηηείηαη ε επηζηξάηεπζε ησλ εθεδξεηψλ κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ σο άλσ 

Τπεξεζηψλ” (Levi, et al, 2000). 

Οη θαηαζηξνθέο δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ πνπ πξνθαινχλ, αιιά απφ 

ην γεγνλφο πνπ ηηο πξνθάιεζε θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζπλέβεζαλ. Οη 

θαηαζηξνθέο αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία πξφθιεζεο, απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ έλα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο. Αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ ηηο πξνθαιεί νη θαηαζηξνθέο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:   

Φσσικές καταστρουές: Δίλαη εθείλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά αίηηα θαη θηλδχλνπο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε ζπρλφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε θπζηθνχο θηλδχλνπο απμάλεηαη. Τπνζηεξίδεηαη φηη πηζαλψο απηφ νθείιεηαη ζε  κεηαβνιέο 

ζηε ζεηζκηθή θαη ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα θιπ (McMichael, Woodruff, 2004). 

Δπίζεο παξάγνληεο φπσο νη θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε έρνπλ 

ζρεηηζζεί κε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο νη ζχειιεο θαη βξνρνπηψζεηο ζε θάπνηεο 

πεξηνρέο ζε αληηπαξάζεζε κε καθξά μεξαζία άιισλ πεξηνρψλ (Kovats, Haines, 2005). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φινο ν πιαλήηεο γλψξηζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο πξσηφγλσξεο  έληαζεο  

φπσο ην ηζνπλάκη ζηελ  Ννηην - Αλαηνιηθή Αζία, ηνλ ηπθψλα “ Καηξίλα”, ηνπο ζεηζκνχο ζην 

Παθηζηάλ ( 49.700 λεθξνχο θαη πάλσ ησλ 74.000 ηξαπκαηηψλ)  θαη ζηελ Ηάβα ηεο Ηλδνλεζίαο 

(κε  5.778 λεθξνχο θαη 20.000 ηξαπκαηίεο) (Δ.Κ.Κ.Α, 2007). 

Προκλητές ή τετνολογικές καταστρουές: Δίλαη εθείλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηερλνινγηθά 

αίηηα ή αλζξψπηλε παξέκβαζε, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ 
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αλζξψπνπ. Σα βηνκεραληθά απφβιεηα, ε αθηηλνβνιία, ηα ξαδηελεξγά απφβιεηα, νη ρεκηθέο 

θαηαζηξνθέο είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο θηλδχλνπο. Σφλνη επηθίλδπλσλ πιηθψλ νη νπνίνη 

κεηαθέξνληαη κέζα απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα κηαο ελ δπλάκεη 

απεηιήο θαηαζηξνθήο. Δπίζεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα φπια καδηθήο 

θαηαζηξνθήο, νη επηδεκίεο, νη ιηκνί, νη ηξνκνθξαηηθέο επαλαζηάζεηο, νη δηεζλείο ζπξξάμεηο 

θ.ά. 

Οη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο νθείινληαη ζπλήζσο ζε ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη δελ 

αληηκεησπίδνληαη θαη΄ αξρήλ κε ηνλ πξέπνληα ηξφπν ή ζε ηερλνινγηθά ζπκβάληα 

(αηπρήκαηα) ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ αλζξψπηλα ιάζε, αζηνρίεο εμνπιηζκνχ, 

νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θιπ. θαη μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν. Μπνξνχλ 

φκσο λα είλαη θαη ην απνηέιεζκα, είηε άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκψλ, θεξαπλψλ, 

ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ θιπ), είηε ζθφπηκσλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ. 

Οη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη έθηαζή ηνπο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ απψιεηεο δσψλ ή ηξαπκαηηζκνχο [ηφζν ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ρψξν ηνπ 

αηπρήκαηνο φζν θαη ζηνλ επξηζθφκελν (κφληκν ή δηεξρφκελν)  θνληά  ζην  ζεκείν ηνπ 

αηπρήκαηνο πιεζπζκφ], θαηαζηξνθή πεξηνπζηψλ, δηαηάξαμε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο θαη ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο» (Γ.Γ.Π.Π., 2008). 

2.4.2 Δπηπηψζεηο 

Σα  ηειεπηαία  ρξφληα,  γεγνλφηα  φπσο  ε  ηξνκνθξαηηθή  επίζεζε  ζηνπο  δίδπκνπο πχξγνπο 

ηεο  Ακεξηθήο ην 2001, νη κεγάιεο  θπζηθέο  θαηαζηξνθέο  ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

(φπσο  πρ.  ην  ηζνπλάκη  ζηελ Ννηηναλαηνιηθή  Αζία  ην 2004), θαη  ε  έμαξζε – κεηάδνζε 

ησλ λνζεκάησλ (Arnold 2002), (Hsu, Jenckes, et al, 2004), νη θαηαζηξεπηηθνί ζεηζκνί ζηελ 

Ατηή (Ηαλνπάξην ηνπ 2010) θαη ζηελ Υηιή (Φεβξνπάξηνο ηνπ 2010), ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  

αχμεζε  ηνπ  πιεζπζκνχ  έρνπλ  νδεγήζεη  ηε  δηεζλή θνηλφηεηα λα δψζεη ηδηαίηεξν βάξνο 

θαη λα αμηνινγήζεη μαλά ην ζρεδηαζκφ αιιά θαη ην βαζκφ εηνηκφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε καδηθψλ θαηαζηξνθψλ (Jefferson, Maryalice, et al, 

2008). 

Ζ  απμεηηθή  ηάζε  ηεο  ζπρλφηεηαο  ησλ  θαηαζηξνθψλ  παγθνζκίσο,  επεξεάδεη δηαξθψο  

πεξηζζφηεξνπο  θαηνίθνπο  ζε  νιφθιεξν  ηνλ  θφζκν.  Όπσο  εθηηκάηαη  απφ  ην Κέληξν 

Δπηδεκηνινγηθψλ  Δξεπλψλ γηα  ηηο Καηαζηξνθέο (CRED), ην  ηειεπηαίν  ηέηαξην ηνπ αηψλα 
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πεξηζζφηεξν απφ 3,4 εθαηνκκχξηα δσέο ράζεθαλ εμαηηίαο  ησλ θαηαζηξνθψλ,  ελψ  

επεξεάζηεθε  ε  δσή  δηζεθαηνκκπξίσλ  αλζξψπσλ  θαζψο  κφλν  νη  νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο  

εθηηκψληαη  πάλσ  απφ  έλα  ηξηζεθαηνκκχξην  δνιάξηα (WADEM, 2002). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επηπξνζζέησο φηη, ν φξνο „νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο‟ «πξνζδηνξίδεη ηηο  

αλζξψπηλεο  θαη  νηθνλνκηθέο  δαπάλεο  εμαηηίαο  ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη είηε 

απφ θπζηθέο είηε απφ πξνθιεηέο θαηαζηξνθέο. Όκσο ζηηο αλζξψπηλεο δαπάλεο δελ κπνξεί  λα  

θνζηνινγεζεί ην θφζηνο ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο πνπ πξέπεη λα παξαζρεζεί ζηνπο  

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πιεγεί» (WADEM, 2002). 

Μπνξεί   νη  θαηαζηξνθέο  λα  ζεσξνχληαη  γεγνλφηα   «κηθξήο  πηζαλφηεηαο   λα ζπκβνχλ,  

κε ζνβαξέο επηπηψζεηο».  Ωζηφζν έρεη θαηαγξαθεί φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα πεξάζεη κηα 

κέξα ρσξίο λα ζεκεησζεί θάπνηα θπζηθή ή ηερλνινγηθή θαηαζηξνθή, δίρσο λα θηλδπλέςνπλ 

εμαηηίαο ηεο αλζξψπηλεο δσέο ή πεξηνπζίεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη, νη  θαηαζηξνθέο  

εκθαλίδνληαη  ζε  παγθφζκηα  θιίκαθα  θαηά  κέζν  φξν  κηα  θνξά  ηελ εβδνκάδα (Veenema, 

2003). 

Γηα ηελ θαιιίηεξε πξνεηνηκαζία ησλ θξαηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ν 

Π.Ο.Τ. πξνηξέπεη απφ ην 2006 φιεο ηηο ρψξεο λα πξνεηνηκάζνπλ ιεπηνκεξή ζρέδηα  

δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν, γηα φιεο ηηο πηζαλέο θαηαζηξνθέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ (WHO, 2006). 

ην γεληθφ πιάλν ν Π.Ο.Τ. πξνηξέπεη ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ λα  

πεξηιακβάλνπλ  ζρέδηα  γηα  νιφθιεξν  ηνλ  θχθιν  ηεο  θαηαζηξνθήο  απφ  ηνλ ζρεδηαζκφ  

πξηλ  ην  ζπκβάλ,  ηελ  ελεξγνπνίεζε  ηνπ  κεραληζκνχ  απφθξηζεο  θαηά  ηε δηάξθεηα  ηνπ  

ζπκβάληνο φπσο θαη ηελ αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ κεηά ην ζπκβάλ. Δπίζεο πξνηείλεηαη  λα 

ρνξεγεζεί βνήζεηα κέζσ ηνπ Π.Ο.Τ. ζε φιεο νη ζπζρεηηδφκελεο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ θάζε ηεο απφθξηζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

(WHO, 2007). 

ην αλαιπηηθφ πιάλν ηνπ Π.Ο.Τ. πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε  

θξίζεσλ, ηελ  πξνεηνηκαζία  ησλ  ππεξεζηψλ  πγείαο,  ηελ  εθπφλεζε  ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο 

καδηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζσζηή δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ θ.α. (WHO, 2007). 
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2.5 Οη Μνλάδεο Τγείαο θαη ν ξφινο ηνπ ΣΔΠ ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ                  

απφ καδηθέο θαηαζηξνθέο 

ε πεξηπηψζεηο καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν νη κνλάδεο 

πγείαο θαζψο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πνιπάξηζκα πεξηζηαηηθά  πνπ δηαθνκίδνληαη  

ζην  ρψξν  πεξίζαιςεο γηα  παξνρή  πξψησλ  βνεζεηψλ.  Οη  ρψξνη  παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο είλαη νπζηαζηηθά νη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απφ φισλ ησλ εηδψλ ηηο 

θαηαζηξνθέο. 

Μεηαμχ   ησλ   πξψησλ   ηκεκάησλ   ελφο   λνζνθνκείνπ   ην   νπνίν   θαιείηαη   λα 

αληαπνθξηζεί ζε καδηθέο θαηαζηξνθέο είλαη ην Σ.Δ.Π. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην Σ.Δ.Π. 

κπνξεί λα δέρεηαη απμεκέλν αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ αθφκα θαη κεηά απφ 2 έσο 3 κήλεο κεηά ην 

πέξαο ηεο θαηαζηξνθήο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη εχινγν φηη θαηά θαλφλα ηηο πξψηεο ψξεο 

κεηά ην  ζπκβάλ πξνζέξρεηαη ην κεγαιχηεξν θχκα  ζπκάησλ ζε κνλάδεο πγείαο. Ηδηαίηεξεο  

ζεκαζίαο  ζην  Σ.Δ.Π.  είλαη  ε  άκεζε  δηαινγή  ησλ  πεξηζηαηηθψλ  απφ εηδηθεπκέλν  ηαηξφ  

θαη  λνζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ  θαη  ε  αμηνιφγεζε  θαη  ηαμηλφκεζε  ησλ αξξψζησλ αλάινγα 

κε  ηελ βαξχηεηα ηεο πάζεζεο ή  ηεο βιάβεο πνπ έρνπλ ππνζηεί κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη  δηαινγήο ησλ αζζελψλ (triage): H Απιή Γηαινγή θαη Σαρεία 

Αληηκεηψπηζε (S.T.A.R.T.) θαη ε Πξνεγκέλε Γηαινγή (Advanced Triage). Σν  πην  θνηλά  

ρξεζηκνπνηνχκελν  ζχζηεκα  δηαινγήο  είλαη  ε  Απιή  Γηαινγή  θαη Σαρεία Αληηκεηψπηζε ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε ην 1983 απφ ην ππξνζβεζηηθφ ηκήκα ζηελ Καιηθφξληα (Cone, 

MacMillan, 2005), (Hogan, Burstein, 2010). 

2.5.1 Δθαξκνγή νδεγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκάησλ απφ θαηαζηξνθέο 

Σν  επείγνλ  ζπκβάλ  σο  μαθληθφ  θαη  κε  αλακελφκελν,  δηαηαξάζζεη  ηελ  νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Ωο απνηέιεζκα επίζεο ηεο αζξφαο πξνζέιεπζεο 

πεξηζηαηηθψλ,  απαηηνχληαη  πξφζζεηνη  πφξνη  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηεο  θξίζεο.  Γηα  λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηά ην δπλαηφλ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ), 

αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια δηαρείξηζεο θξίζεσλ.  

Κάζε  λνζνθνκείν  πξέπεη  λα  ζπληάζζεη  εγρεηξίδηα  κε  θαηεπζπληήξηεο  νδεγίεο 

αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα,  ψζηε  λα βειηηψζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ  ηφζν 
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θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηαζηξνθήο  φζν  θαη  κεηά  ην  πέξαο  απηήο.  Οη  νδεγίεο  απηέο 

παξέρνπλ βνήζεηα φρη κφλν ζηνπο ηαηξνχο (βνεζψληαο ζηε ζσζηή δηαδηθαζία πξφγλσζεο,  

πξφιεςεο αιιά θαη πεξίζαιςεο θάησ απφ δχζθνιεο θαη ζηξεζζνγφλεο ζπλζήθεο) αιιά ην 

λνζειεπηηθφ θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Οη 

θαηεπζπληήξηεο  νδεγίεο  πνπ αλαθέξνληαη  ζε  δηαρείξηζε  θξίζεσλ  κπνξνχλ  επίζεο  λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θιηληθψλ δηαδηθαζηψλ ή γηα επαλέιεγρν θαη βειηίσζε 

ήδε ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη αλαγθαζηηθά ζε δηαρείξηζε θξίζεσλ. 

Κάζε λνζνθνκείν πξνζδηνξίδεη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ  ηηο ζπγθεθξηκέλεο  επηινγέο γηα  

ηηο  θαηεπζπληήξηεο  γξακκέο  θαη  ζπλάδνπλ  κε  ηνλ  ζηφρν  θαη  ηελ  απνζηνιή  ηνπο 

(JCAHO 2001). 

ηηο  ζρεηηθέο  νδεγίεο  αλαθέξεηαη  φηη  ην  θάζε  λνζνθνκείν  πξέπεη  λα ειέγρεη  ηηο θιηληθέο  

νδεγίεο (clinical guidelines) θαηά  ηνλ  ζρεδηαζκφ  ή  θαη  θαηά  ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ή 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ. 

Ζ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο ησλ Οξγαλψζεσλ Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (JCAHO 2001)  έρεη 

πξνηείλεη  ηελ εθαξκνγή  πξσηνθφιισλ θαη  ηελ  επηθαηξνπνίεζε ησλ  ζρεδίσλ δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ αλά εμάκελν. Σν ίδην θέληξν είλαη αξκφδην ζηελ Ακεξηθή γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

νδεγηψλ θαη ησλ αιγνξίζκσλ  πνπ  ζα  πξέπεη  λα  αθνινπζνχλ  ηα  λνζνθνκεία,  εθδίδνληαη  

δε  κε  κνξθή πξνηχπσλ. Σα πξφηππα απηά, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ (JCAHO 2001):  

 Πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζεο ηεο εππάζεηαο θηλδχλνπ. 

 Δλεξγνπνίεζε θηλδχλνπ.  

 Δλζσκάησζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ην θνηλνηηθφ ζρέδην ζε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο. 

 Δηδνπνίεζε ησλ Αξρψλ φηη κηα θαηαζηξνθή έρεη ζπκβεί. 

 Δηδνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ φηη ην ζρέδην έρεη ελεξγνπνηεζεί. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Μεηαθνξά θαη ζηέγαζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Οηθνγελεηαθή ππνζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Γηαηήξεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ πιηθψλ (π.ρ. θαξκαθεπηηθνί αληηπξφζσπνη, ηαηξηθέο 

πξνκήζεηεο, ηξφθηκα, λεξφ θιπ).  

 Έιεγρνο πξφζβαζεο, αλεθνδηαζκφο ηνπ πιήζνπο θαη ηεο θπθινθνξίαο. 

 Γηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο.  
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 Δθθέλσζε  θαη  θαζηέξσζε  ελαιιαθηηθψλ  ζέζεσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ 

αζζελψλ φηαλ ρξεηάδεηαη.  

 Δχξεζε  ησλ  αζζελψλ,  δηαρείξηζε  ησλ  θαξκάθσλ  ηνπο  θαη  ησλ  ηαηξηθψλ  ηνπο 

θαθέισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο.  

 Καζηέξσζε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ εθεδξηθψλ επηθνηλσληψλ. 

 Οξγάλσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμέηαζε θαη ηελ απνκφλσζε ησλ αζζελψλ 

πνπ κνιχλνληαη απφ επηθίλδπλα πιηθά.  

 Αλάζεζε ζην πξνζσπηθφ επζπλψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηαζηξνθήο. 

 Υξεζηκνπνίεζε κηαο δνκήο εληνιήο ζχκθσλε κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα ζηηο θαηαζηξνθέο.  

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ αλά εμάκελν ή εηεζίσο. 

 

Σνλίδεηαη επίζεο φηη είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ,  ην  

ηαηξνλνζειεπηηθφ  πξνζσπηθφ  λα κπνξεί  λα  παξέρεη  έλα  απνδεθηφ  ειάρηζην  επίπεδν 

πεξίζαιςεο (acceptable minimal level of care) πξνο ηα ζχκαηα ηεο θαηαζηξνθήο έσο φηνπ 

βειηησζνχλ ηα κέζα ή νη ζπλζήθεο.   

Δίλαη  επίζεο  εμίζνπ  ζεκαληηθφ  νη  νξγαληζκνί  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε  

καδηθψλ  θαηαζηξνθψλ  λα  ζπλεξγάδνληαη  ηφζν  πξηλ  (θαηά  ηε  δηάξθεηα ζρεδίαζεο  ησλ  

θαηεπζπληήξησλ  νδεγηψλ)  φζν  θαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  εμέιημεο θάπνηαο θαηαζηξνθήο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε απάληεζε ζηηο θαηαζηξνθέο, εμαξηάηαη απφ ηελ 

νξγαλσκέλε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη 

νξγαληζκψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ (Epley, Stewart, et al, 2006). 

Κάπνηνη  άιινη  κειεηεηέο  αλαθέξνπλ  φηη,   νη  ηα  λνζειεπηηθά  ηδξχκαηα  πξέπεη  λα 

αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ γηα ηελ 

ζσζηή  αληηκεηψπηζε  ησλ  πξνθιήζεσλ  πνπ  παξνπζηάδνληαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  εμέιημεο 

κηαο  θαηαζηξνθήο (Lee, Low, 2006), (Redwood- Campbell, Riddez, 2006), (Klein, Nagel, 

2007). 
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2.5.2 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζε 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο επηζεκαίλνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκάησλ καδηθψλ θαηαζηξνθψλ φπσο θαη ηελ αλάγθε   

χπαξμεο ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ (Arbon, 

Bobrowski, et al, 2006), (Considine, Mitchell, 2009).  

Αληίζηνηρα φπσο ηνλίδεηαη ζε  άιιεο  κειέηεο,  ν  ζρεδηαζκφο  επί  ελδείμεσλ  θαηαζηξνθψλ 

(evidence-based disaster  planning)  θαη  ε  εθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  είλαη  αλαγθαία  

γηα  λα  βειηηψζνπλ  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζσλ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο σο πξνο ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο ζε θαηαζηξνθέο (Green, Modi, et al, 2003), (Markenson, DiMaggio, et al, 

2005), (Klein, Brandenburg, et al, 2005), (Auf Der Heide, 2006), (Burstein, 2006).  

Δπηπξνζζέησο γηα λα είλαη επηηπρήο ε αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο  πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα θαηαζηξνθή,  απαηηείηαη θάζε κέινο ησλ νκάδσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο λα γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη θαη πψο ζα πξέπεη 

λα ην θάλεη. 

Άιιεο κειέηεο  εμέηαζαλ θαη έλα άιιν παξάγνληα εθηφο ηεο γλψζεο,  ηελ εκπεηξία ηνπ  

πξνζσπηθνχ.  χκθσλα  κε  ηηο  κειέηεο  απηέο,  ην  πγεηνλνκηθφ  πξνζσπηθφ  πνπ  έρεη 

ζπκκεηάζρεη θαηά ην παξειζφλ ζε θαηαζηάζεηο αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ θαίλεηαη λα 

είλαη  πην  θαιά  πξνεηνηκαζκέλν  θαηά  ηε  δηάξθεηα  γεγνλφησλ (Roccaforte, 2001), 

(Alexander, Bandiera, et al, 2005). 

Δπηπξνζζέησο ζε κειέηε ηνπο νη (Beaton, Johnson, 2002) φπσο θαη ν (Parrish, Oliver, et al, 

2005), εμεηάδνληαο ηε ζρέζε ηεο «γλψζεο» σο πξνο ηελ «απφδνζε» γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηξνθψλ θαη θαηέιεμαλ φηη απνηειεί πξφθιεζε ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο  θαη  εθπαίδεπζεο  ηνπ  πγεηνλνκηθνχ  πξνζσπηθνχ  ζε  θιηληθή  πξάμε 

θαηά ηε δηάξθεηα αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ.   

Τπάξρνπλ  σζηφζν  θαη  δηαθνξεηηθέο  εθηηκήζεηο,  φπσο  πρ.  ηνπ Williams et al., ν νπνίνο ζε 

κειέηε ηνπ εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ή λα πξνβιέςεη 

αλ «ε θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη ε πεξίζζεηα γλψζε κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ηελ επηζπκεηή 

απφδνζε ή ηελ βέιηηζηε απφδνζε θαηά ηελ ψξα ηνπ ζπκβάληνο» (Williams, Nocera, et al, 

2008).   
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Παξά  ηαχηα,  ζπκπεξαζκαηηθά,  είλαη  επηθξαηέζηεξε  ε  θνηλή  πεπνίζεζε  φηη  ε 

εθπαίδεπζε θαη  ε εκπεηξία  ηνπ πξνζσπηθνχ,  ε  εθπφλεζε  θαη εθαξκνγή  ζπγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ε εμάζθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε απηά φπσο θαη ε ηήξεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ  πξσηνθφιισλ  ζηελ δηαρείξηζε  αζζελψλ,  είλαη  παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ  αληηκεηψπηζε  θαη  ηελ  δηαρείξηζε  ησλ  θξίζεσλ  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΤ ΆΓΥΟΤ 

3.1 Δηζαγσγή 

Οη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο. Ο θαζέλαο καο ζα αληηκεησπίζεη ζθιεξέο 

πεξηζηάζεηο, φπσο ην πέλζνο ή νη ζπγθξνχζεηο ζηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο 

θαη ζα πξέπεη λα κάζεη λα πξνρσξά κπξνζηά. Μεξηθέο θνξέο, φκσο, νη άλζξσπνη βηψλνπλ έλα 

γεγνλφο ην νπνίν είλαη ηφζν αλαπάληερν θαη ηφζν ζπγθινληζηηθφ πνπ ζπλερίδεη λα έρεη 

ζνβαξφ αληίθηππν, αθφκα θαη φηαλ ε αηηία πνπ ην πξνθάιεζε έρεη πεξάζεη. Σα άηνκα κε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εκπεηξίεο κπνξεί λα ππνθέξνπλ απφ αλακλήζεηο θαη εθηάιηεο θαη λα 

βηψλνπλ πάιη ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο πξνθάιεζε έληνλν θφβν θαη ηξφκν. Έηζη, ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα γίλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά παξάιπηνη. Όηαλ απηή ε θαηάζηαζε επηκέλεη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έλα κήλα, δηαγηγλψζθεηαη σο δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο. 

Ζ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο παζήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε 

θαηεγνξία ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ θαη επεξεάδεη πεξίπνπ 1 ζηα 10 άηνκα. Απνηειεί έλα 

απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Σα παηδηά φπσο θαη νη ελήιηθνη κπνξεί 

λα εκθαλίζνπλ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη λα έρεη ηφζν ζνβαξή εμέιημε ψζηε λα 

δπζθνιεχνληαη λα δήζνπλ θπζηνινγηθά. Δπηπρψο, ππάξρνπλ ζεξαπείεο πνπ βνεζνχλ φζνπο 

πάζρνπλ απφ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη πάιη ηελ ηζνξξνπία ζηε δσή ηνπο 

(www.klimaka.org.gr). 

Ζ δηαηαξαρή κεηά απφ ηξαπκαηηθφ ζηξεο ή δηαθνξεηηθά κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο απνηειεί 

ςπρηθή δηαηαξαρή ε νπνία εμ νξηζκνχ αλαπηχζζεηαη φηαλ ην άηνκν βηψλεη ζπλαηζζεκαηηθφ 

ζηξεο  ηέηνηαο έληαζεο, ψζηε λα είλαη ηξαπκαηηθφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Έπεηηα απφ ηέηνηνπ 

είδνπο θαηαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ζην άηνκν, έληνλνο ηξφκνο θαη απφγλσζε 

http://www.klimaka.org.gr/
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θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο  (φρη ιίγεο)  λα αλαπηπρζεί ζε βάζνο ρξφλνπ ζπγθεθξηκέλε 

ςπρνπαζνινγία, κε πξνεμάξρνληα ζπκπηψκαηα, ηελ αλαβίσζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, 

παζνινγηθή απνθπγή εξεζηζκάησλ αλάθιεζεο, επεξεζηζηφηεηα, άγρνο θαη θαηάζιηςε 

(Βεληνπξάηνπ, 2009). 

3.2 Ζ Ηζηνξία ηνπ πλδξφκνπ  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δκθπιίνπ πνιέκνπ (18νο αηψλαο) πεξηγξάθεθε απφ ηνλ 

ζηξαηησηηθφ ηαηξφ Jacob DaCosta ην ζχλδξνκν «ε θαξδηά ηνπ ζηξαηηψηε» ή «επεξέζηζηε 

θαξδηά» θαη αλαθεξφηαλ ζηα ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο  

(ηαρπθαξδία, εθίδξσζε, ζσξαθηθά άιγε, αίζζεκα παικψλ ζην ζηήζνο, λεπξηθφηεηα, 

αλεμήγεην άγρνο, δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ) ζε ζηξαηηψηεο πνπ κεηείραλ ζηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο . Αξγφηεξα θαηά ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ην ίδην ζχλδξνκν αλαθέξζεθε σο 

«ζνθ ησλ νβίδσλ», θαη απνδφζεθε ζε πηζαλέο εγθεθαιηθέο βιάβεο απφ ηηο εθξήμεηο ησλ 

νβίδσλ θνληά ζηνπο ζηξαηηψηεο. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, θάησ απφ ηελ έληνλε επίδξαζε 

ηεο ςπραλάιπζεο ζηηο ΖΠΑ, ην ζχλδξνκν νλνκάζηεθε «ηξαπκαηηθή λεχξσζε», ελψ ε 

αλάινγε ζπκπησκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζε βεηεξάλνπο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ζε 

επηδήζαληεο απφ ηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη απφ ηηο αηνκηθέο βφκβεο ζηελ 

Ηαπσλία νλνκάζηεθε «επηρεηξεζηαθή θφπσζε» ή «λεχξσζε ηεο κάρεο». Σν κεηαηξαπκαηηθφ 

ζχλδξνκν θαζνξίζηεθε κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα έπεηηα απφ ηε κεγάιε λνζεξφηεηα πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνπο βεηεξάλνπο ηνπ Βηεηλάκ. 

3.3 Σν χλδξνκν 

3.3.1 Ση ην πξνθαιεί 

Ζ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο πξνθαιείηαη απφ έλα ςπρνινγηθά ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα γεγνλφηα θαινχληαη «πηέζεηο» θαη ηα βηψλεη θάπνηνο κφλνο ή ζε νκάδα. 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην γεγνλφο σο «ηξαπκαηηθφ», ηα άηνκα πξέπεη λα έρνπλ βηψζεη κηα 

απεηιή γηα ηε δσή ηνπο, λα έρνπλ ππνζηεί νη ίδηνη έλαλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή αιιηψο ηελ 

απεηιή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ελφο άιινπ αηφκνπ (Birmes, Brunet et al, 2004). 

Δπηπξφζζεηα, απηφ ην γεγνλφο, πξέπεη λα έρεη πξνθαιέζεη θφβν, αίζζεκα αλαδήηεζεο 

βνήζεηαο ή ηξφκνπ (Brunet, Weiss et al, 2001). 
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Έλα βίαην πξνζσπηθφ ζπκβάλ φπσο ν βηαζκφο, ε ιεζηεία, ην ηξνραίν αηχρεκα, ν πφιεκνο, 

έλα εξγαηηθφ αηχρεκα, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο έλαο ζεηζκφο ή κία πιεκχξα, 

απνηεινχλ «πηέζεηο» πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Jehel, 

Brunet et al, 2005). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην λα δεηο θάπνηνλ λα πιεγψλεηαη ή λα πεζαίλεη ή λα 

πιεξνθνξείζαη φηη έλαο ζηελφο θίινο ή έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο βξίζθεηαη ζε κεγάιν 

θίλδπλν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (www.klimaka.org.gr). 

3.3.2 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα – πκπηψκαηα 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη 3 κήλεο κεηά 

ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα πνιιά 

ρξφληα αξγφηεξα. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ε έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ πνηθίιινπλ. ε 

νξηζκέλνπο, ε αλάθακςε επηηπγράλεηαη κέζα ζε δηάζηεκα έμη κελψλ ελψ ζε άιινπο, δηαξθεί 

πνιχ πεξηζζφηεξν. 

Τπάξρνπλ ηξείο θαηεγνξίεο ζπκπησκάησλ (www.klimaka.org.gr): 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηελ αλαβίσζε ηνπ γεγνλφηνο. Ζ αλαβίσζε απηή απνηειεί 

ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαηαξαρήο θαη εκθαλίδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. πλήζσο νη 

πάζρνληεο επαλαθέξνπλ δηαξθψο θαη κε έληαζε ζηε κλήκε ηνπο ην γεγνλφο ή έρνπλ 

επαλαιακβαλφκελνπο εθηάιηεο, βηψλνληαο εθ λένπ ηελ νδπλεξή εκπεηξία ηνπο. Ζ επέηεηνο 

ελφο δξακαηηθνχ γεγνλφηνο ή θαηαζηάζεηο πνπ ην ζπκίδνπλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 

έληνλε δπζθνξία. 

Ζ απνθπγή παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα είλαη ε δεχηεξε 

θαηεγνξία ζπκπησκάησλ. Ζ πξψηε ζπκβαίλεη φηαλ νη άλζξσπνη κε ηε δηαηαξαρή απνθεχγνπλ 

ηελ εκθάληζε ζελαξίσλ πνπ κπνξεί λα ηνπο ζπκίζνπλ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Σν 

ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ιίγν κεηά ην γεγνλφο. Έλα άηνκν κε 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ, λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέρξη πξηλ απνιάκβαλε θαη λα 

δπζθνιεχεηαη λα λνηψζεη ζπλαηζζήκαηα, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθεηφηεηα 

θαη ηελ ηξπθεξφηεηα. Δίλαη επίζεο ζπλεζηζκέλα ηα αθξαία αηζζήκαηα ελνρήο. .ε ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο, έλα άηνκν κπνξεί λα βηψζεη ςπρνδηαζπαζηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δηαξθνχλ 

http://www.klimaka.org.gr/
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απφ ιίγα ιεπηά έσο αξθεηέο εκέξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πηζηεχεη φηη βηψλεη εθ λένπ 

ην επεηζφδην θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα ζπκβαίλεη μαλά.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία ζπκπησκάησλ πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ θαη 

απμεκέλε ελεξγεηηθφηεηα. Ζ αυπλία είλαη ζπλεζηζκέλε θαη νξηζκέλνη πνπ πάζρνπλ απφ ηε 

δηαηαξαρή αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Σέινο είλαη πηζαλή ε εκθάληζε απμεκέλεο επηζεηηθφηεηαο. 

Γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ζα πξέπεη ηα αλσηέξσ ζπκπηψκαηα λα είλαη παξφληα 

γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα (πέκπην θξηηήξην) θαη λα πξνθαινχλ θιηληθά ζεκαληηθή 

δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ 

(έθην θξηηήξην). Ζ δηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη νμεία (δηάξθεηα ζπκπησκάησλ κηθξφηεξε απφ 

ηξεηο κήλεο), ρξφληα (δηάξθεηα άλσ ησλ 3 κελψλ) ή θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο (φηαλ 

εγθαζίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ 6 κήλεο απφ ηελ έθζεζε ζην ζηξεζζνγφλν παξάγνληα).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη πξηλ θαηαιήμεη ν θιηληθφο ζηε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ, πξέπεη 

λα απνθιεηζηνχλ νξγαληθά αίηηα (ηξαπκαηηθέο εγθεθαιηθέο βιάβεο, φγθνη ηνπ εγθεθάινπ, 

επηιεςία, θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ) θαζψο θαη ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ ππνδχνληαη αλάινγε θιηληθή εηθφλα (Βεληνπξάηνπ, 2009). 

3.3.3 Άιιεο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ηε δηαηαξαρή κεηα-ηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

Οη πάζρνληεο απφ ηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ 

εμάξηεζε απφ ηα λαξθσηηθά ή ην αιθνφι ή λα γίλνπλ θαηαζιηπηηθνί. Γελ είλαη αζπλήζηζην λα 

ζπλππάξρεη ε αγρψδεο δηαηαξαρή κε ηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Δπίζεο, ε δάιε, ν 

πφλνο ζην ζηήζνο, νη γαζηξεληεξηθέο ελνριήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα ζπλδένληαη κε ηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Δπεηδή ηα παξαπάλσ 

αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο σο απηνηειείο αζζέλεηεο, ε ζχλδεζε κε ηελ δηαηαξαρή κπνξεί λα 

απνθαιπθζεί κφλν αλ ν αζζελήο πξνζθέξεη απηφβνπια πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο ή αλ ν γηαηξφο αλαθαιχςεη κηα πηζαλή ζρέζε κε θάπνην ςπρνινγηθφ ηξαχκα 

(www.klimaka.org.gr). 

3.3.4 Δπηπηψζεηο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο 

Οη ζπλέπεηεο ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ είλαη άκεζεο. Έρνπκε θφβν, άγρνο, θαηάζιηςε, 

αίζζεκα αβνήζεηνπ, ζσκαηηθή έληαζε. Δίλαη φκσο θαη καθξνπξφζεζκεο. Όηαλ ην εγψ ηνπ 

http://www.klimaka.org.gr/
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αηφκνπ «μερεηιίζεη» απφ ζπλαηζζήκαηα πνχ πξνθαινχληαη απφ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, δελ 

κπνξεί λα ηα δηαρεηξηζηεί νπφηε θαη πθίζηαηαη ην ίδην κηα «αιινίσζε».  ΟΗ ζπλέπεηεο δειαδή 

θαζίζηαληαη ρξφληεο. Σν άηνκν ππνθέξεη απφ «αλαβηψζεηο» (flashbacks) ηνπ γεγνλφηνο. 

Θπκάηαη ζπλερψο κέξνο ή φιν ην γεγνλφο ή έλα ζπλαίζζεκα πνχ έλησζε. Δίλαη 

ππεξεπαίζζεην ζε αγρψδε εξεζίζκαηα, ην ζψκα ηνπ ππεξαληηδξά θαη θαζίζηαηαη επεξέζηζην 

(www.klimaka.org.gr). 

Πην αλαιπηηθά νη επηπηψζεηο ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο ζε φιεο ηηο εθθξάζεηο ηεο δσήο ησλ 

ζπκάησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο είλαη θαηαιπηηθέο. 

Ζ νηθνγελεηαθή δσή ζπρλά δηαιχεηαη είηε γηαηί ν/ε ζχδπγνο δελ κπνξεί λα αληέμεη ηα 

μεζπάζκαηα ζπκνχ ηνπ ζχκαηνο, είηε γηαηί απηφ απνζχξεηαη θαη αλαδεηά ηελ κνλαμηά είηε 

κηα άιιε ζρέζε. Αληίζηνηρα δηαηαξάζζεηαη θαη ε ζρέζε κε ηα παηδηά, θαζψο ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζχκαηνο γίλεηαη είηε ππεξβνιηθά απαηηεηηθή ή πην αδηάθνξε κε ηειηθή  ζπλέπεηα ηελ  

ακνηβαία απνκάθξπλζε. Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί ην ηεξάζηην ςπρηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπ ζχκαηνο πνπ απαηηνχλ θαζεκεξηλή θξνληίδα. 

Ζ θνηλσληθή δσή ζπξξηθλψλεηαη ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, θαζψο ην ζχκα απνθεχγεη 

λα ζπκκεηέρεη ζε εθδειψζεηο θαη παξέεο, ζεσξψληαο φηη φηαλ νη άιινη ηνλ πξνζθαινχλ ην 

θάλνπλ απφ νίθην. Σν ίδην ην ζχκα απνθεχγεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο ζεσξψληαο φηη 

είλαη πηα βάξνο γη‟ απηνχο κε ηειηθή θαηάιεμε ηελ απνκφλσζε φηαλ θάπνηα ζηηγκή θαη νη 

εθείλνη απνζαξξπκέλνη, ζηακαηνχλ λα επηθνηλσλνχλ. 

Αλάινγεο είλαη νη επηπηψζεηο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ ζχκαηνο θαζψο ράλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη είηε γίλεηαη ππεξβνιηθά εχζηθην ζηελ θξηηηθή ή απνθεχγεη 

ηελ έθζεζε ζε επαγγεικαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηειηθή έθβαζε ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ηφζν ζηε ζρέζε ηνπ κε  ηνπο  ζπλαδέιθνπο ηνπ, φζν θαη ηνπο πειάηεο (Βεληνπξάηνπ, 2009). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα ηφζν κε ηηο ππάξρνπζεο έξεπλεο, φζν θαη κε ηελ 

πξνζσπηθή καο εκπεηξία ηα ζπκπηψκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο 

ζπλήζσο, δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. πρλά κάιηζηα 

νη θνβίεο θαη νη απνθπγέο πξννδεπηηθά εληζρχνληαη θαη γεληθεχνληαη αθξσηεξηάδνληαο φιν 

θαη κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηεο πγηνχο δσήο ηνπ ζχκαηνο (Βεληνπξάηνπ, 2009). 

http://www.klimaka.org.gr/
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3.3.5 Θεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

Η κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ κα εξαρτθκεί από το ςτάδιο κατά το οποίο κα γίνει αντιλθπτι 

ι κα εγκαταςτακεί θ διαταραχι, κακϊσ και από τθ βαρφτθτα αυτισ. Η αντιμετϊπιςθ του 

ατόμου που πρόςφατα βίωςε ζνα τραυματικό γεγονόσ και εγκακιςτά τθν ςυμπτωματολογία 

του ςυνδρόμου, ςυνίςταται ςε ψυχολογικι υποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ να ςυηθτά τα 

ςυναιςκιματά του, ενϊ είναι αναγκαία θ εκπαίδευςθ ςε τεχνικζσ χαλάρωςθσ για το 

χειριςμό του άγχουσ. Η χοριγθςθ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ τισ περιςςότερεσ φορζσ 

κακίςταται αναγκαία (Βεληνπξάηνπ, 2009). 

Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο πνπ ζπρλά 

βηψλνπλ νη πάζρνληεο απφ ηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξέο θαη λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ χπλνπ ηνπο. Ζ γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία θαη 

νη νκαδηθέο ζεξαπείεο ζεσξνχληαη σο πνιιά ππνζρφκελεο ζεξαπείεο. πρλά παξέρνληαη απφ 

ζεξαπεπηέο κε εμεηδίθεπζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ηξαχκαηνο. Ζ ζεξαπεία έθζεζεο, θαηά 

ηελ νπνία ν αζζελήο αλαβηψλεη ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ, ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ αληηκεησπίζεη, κπνξεί επίζεο λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. 

Σέινο, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε έξεπλα γηα ηηο αηηίεο ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεξαπεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ζηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο 

ηξαχκαηνο. 

Ζ πην πξφζθαηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε γηα ην κεηαηξαπκαηηθφ 

ζηξέο είλαη ε ηαπκαηνζεξαπεία κέζσ ηνπ δηεζηηαθνχ εξεζίζκαηνο EMDR. Ζ εμεηδηθεπκέλε 

απηή ςπρνζεξαπεία ρξεζηκνπνηεί ην δηεζηηαθφ αηζζεηεξηαθφ εξέζηζκα (ζπλήζσο 

ελαιιαζζφκελεο νθζαικηθέο θηλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θίλεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ κπξνζηά ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ). Ζ δηαδηθαζία 

απηή πξνθαιεί ζηνλ εγθέθαιν ηελ απηφκαηε επαλεπεμεξγαζία ησλ ηξαπκαηηθψλ εηθφλσλ, 

ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ (π.ρ. ηαρππαικία, αίζζεκα πληγκνχ, 

εθίδξσζε) πνπ έρνπλ βησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε απηφ. 

Σν απνηέιεζκα είλαη ε πξννδεπηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηξαχκαηνο θαζψο ην δηεζηηαθφ 

εξέζηζκα επηηξέπεη ζηνλ ζεξαπεπφκελν λα εζηηάδεη ηαπηφρξνλα ζην ηξαπκαηηθφ παρελθόν θαη 

ζην αζθαιέο παρόν κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αίζζεζε ηψξα ην αηχρεκα έρεη ηειεηψζεη θαη 
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είκαη αζθαιήο. Ζ ζεξαπεία απηή απαηηεί εηδηθή εθπαίδεπζε θαη απεπζχλεηαη κφλν ζε 

έκπεηξνπο ςπρνζεξαπεπηέο (Βεληνπξάηνπ, 2009). 

3.4 Δξγαζηαθφ άγρνο 

ην ζχγρξνλν θφζκν, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

ρξφληνπ ζηξεο. Σν θαηλφκελν ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο έρεη κειεηεζεί εθηελψο θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ αλαγλσξίδεηαη ζρεδφλ απφ φινπο, δεδνκέλνπ φηη νη 

άλζξσπνη αθηεξψλνπλ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζηελ εξγαζία (Robin, 

Leslie, 2006). 

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο, έρεη νξηζηεί σο ην ζηξεο πνπ νθείιεηαη ζηελ εξγαζία θαη παξνπζηάδεηαη 

φηαλ νη απαηηήζεηο πνπ νθείινληαη ζε παξάγνληεο εξγαζίαο μεπεξλνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ή ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο (OSHA, 2000) θαη έρεη ππνθεηκεληθή κνξθή θαζψο 

ηα ίδηα δεδνκέλα γηα άιινπο απνηεινχλ πεγή ζηξεο ελψ γηα άιινπο φρη (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., 

2007). 

Σν ζηξεο απνηειεί ην δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα πξφβιεκα πγείαο πνπ αθνξά ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 28% (1 ζηνπο 3 πεξίπνπ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε βηψλεη εξγαζηαθφ ζηξεο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., 2007). 

Με βάζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα αιιά θαη ηηο ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο ησλ εηδηθψλ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο κηαο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο απφ έλα άηνκν, 

εμαξηάηαη απφ ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ηδηνζπγθξαζία θαίλεηαη λα παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πηνζεηήζεη ην άηνκν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε, ηελ έληαζε θαη ηελ επηκνλή ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη γηα λα αληηκεησπίζεη κηα δχζθνιε, ζηξεζζνγφλν θαηάζηαζε 

(Πνχξθνο, 2001). 

πλεπψο ην εξγαζηαθφ ζηξεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαη θαζφινπ επθαηαθξφλεηνο 

επαγγεικαηηθφο βιαπηηθφο παξάγνληαο. Ωο επαγγεικαηηθφο βιαπηηθφο παξάγνληαο ζχκθσλα 

κε ηελ «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο» νξίδεηαη νπνηνζδήπνηε θπζηθφο, 

ρεκηθφο, βηνινγηθφο, εξγνλνκηθφο, νξγαλσηηθφο, ςπρνινγηθφο, θνηλσληθφο ή άιινο 

παξάγνληαο, ν νπνίνο είλαη παξψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ (Γξαθφπνπινο, 2005). 
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Οη επαγγεικαηηθνί βιαπηηθνί παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ βιάβεο ζηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, είηε εμαηηίαο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, είηε ιφγσ ρξφληαο έθζεζεο, πνπ νδεγεί ζε 

επαγγεικαηηθφ λφζεκα (νπξηδή, Βεινλάθεο, 2004). 

Σν εξγαζηαθφ ζηξεο, σο παξάγνληαο θηλδχλνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, έηπρε ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ κειέηεο απέδεημαλ ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Marmot, Siegrist, et al, 2000), (Schnall,Belkic, et al, 2000). 

Απφ ηηο πιένλ επάισηεο, ζην εξγαζηαθφ ζηξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, είλαη νη λνζειεπηέο, 

θαζψο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. Ζ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

λνζειεπηψλ. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο, πνπ επηδξνχλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ λνζειεπηψλ θαη 

ηνπο επηθνξηίδνπλ κε ζηξεο (Παπαγεσξγίνπ,  Καξακπέηζνπ, θαη ζπλ., 2007). 

Έξεπλα ζε λνζειεπηέο ζηελ ηγθαπνχξε έδεημε πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηνπο 

λνζειεπηέο ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ έλαληη απηψλ ησλ γεληθψλ ηκεκάησλ 

(Yang, Koh, et al, 2002). 

3.4.1 Δπηπηψζεηο ζηελ Φπρηθή Τγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

Τπάξρεη άξαγε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ηεο εξγαζίαο θαη πξνβιεκάησλ 

ηεο ςπρηθήο πγείαο; ην εξψηεκα απηφ απαληά έξεπλα πνπ κειεηά δπν δηαθνξεηηθά κνληέια 

ηνπ ζηξεο (ην κνληέιν αλαληηζηνηρίαο πξνζπάζεηαο –αληακνηβήο θαη ην κνληέιν ρακεινχ 

ειέγρνπ ζηελ εξγαζία) θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ έξεπλα επηβεβαηψλεη φηη ηα δχν κνληέια ζηξεο, αληηζηνηρνχλ ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, σζηφζν θαη ηα δχν ζρεηίδνληαη 

κε ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ζηνπο εξγαδφκελνπο (Tsutsumi, Kayaba, et al, 2000). 

Οη επηπηψζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ ςπρηθή πγεία, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έξεπλα πνπ 

ηνλίδεη, φηη βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα (p<0,01). Δπίζεο ε κεξίδα ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ζαθή θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, είρε πςειφηεξε βαζκνινγία ζε θιίκαθεο πνπ κεηξνχλ 

εξγαζηαθνχο παξάγνληεο φπσο: αζάθεηα ξφισλ, ζχγθξνπζε ξφισλ, εξγαζηαθή κνλνηνλία, 
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εξγαζία κε πςειέο πλεπκαηηθέο απαηηήζεηο, ππεπζπλφηεηα γηα αλζξψπηλεο δσέο θαη 

επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο (Yu, Yao, et al, 2006). 

ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο ινηπφλ, εθηφο ηνπ θχινπ, ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ γηα 

ςπρηαηξηθή λφζν θαη ηνπ ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, εκθαλίδεηαη θαη ην είδνο 

ηνπ επαγγέικαηνο (Lorant, et al, 2003), (Muntaner, et al, 2004), κε πιήζνο εξεπλψλ λα 

ππνζηεξίδνπλ απμεκέλα πνζνζηά ςπρνινγηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ζε 

απαζρνινχκελνπο ζε αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα, κε ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, λα θαηαιακβάλνπλ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά 

(Edwards, et al, 2000), (Tennant, 2001). 

ε έξεπλα φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε νκάδα αλαθνξάο, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ησλ επαγγεικαηηψλ 

ζε αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα γηα θαηάζιηςε βξέζεθε 1.35 γηα ηηο γπλαίθεο θαη 1.49 γηα ηνπο 

άλδξεο, ελψ γηα ηελ εκθάληζε εξγαζηαθνχ ζηξεο 1.18 γηα ηηο γπλαίθεο θαη 1.26 γηα ηνπο 

άληξεο. Μεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ, απμεκέλν θίλδπλν γηα θαηάζιηςε παξνπζίαζαλ νη 

γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη νη γπλαίθεο καίεο (Wieclaw, et al, 2006). 

Οη εξεπλεηέο εξκελεχνπλ ηνλ απμεκέλν ζρεηηθφ θίλδπλν γηα ςπρνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο ζηα αλζξσπηζηηθά επαγγέικαηα, σο απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ εξγαζηαθψλ 

παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη νη εξγαδφκελνη ζε απηά, φπσο αζηαζέο σξάξην 

εξγαζίαο, έθζεζε ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα π.ρ. αηπρήκαηα, επαθή κε ηνλ ζάλαην, έθζεζε ζε 

βία (Wieclaw, et al, 2006) θαη ζχγθξνπζε κεηαμχ εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο (Geiger- Brown, 

et al, 2004), (Peters, et al, 2004). 

Απηέο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ άκεζα λα νδεγήζνπλ ζε ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα έθζεζε ζε βία πνπ πξνθαιεί κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο 

(Laposa, et al, 2003), (Collins & Long, 2003), ή ζπκβάινπλ καδί κε άιινπο παξάγνληεο ζε 

πςειφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εξγαζία (Vegchel, et al, 2004). 

Έξεπλα ζε λνζνθνκεία θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηαηξνχο εηδηθεπφκελνπο, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, έρεη δείμεη φηη ην ζηξεο ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πίεζεο απφ 

ηνπο αζζελείο, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηδηαίηεξα φηαλ ππήξρε αίζζεζε έιιεηςεο γλψζεσλ 

θαηά ηελ απνθνίηεζε απφ ηελ ζρνιή ηνπο. Σειηθά, ην εξγαζηαθφ ζηξεο απνδείρζεθε 

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ λνζεκάησλ αθνχ ε ηηκή ηνπ ΟR ήηαλ 

1.05 κε CI 95% 1.01 έσο 1.10 (Reidan, et al, 2001). 
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Β. ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1 Μεζνδνινγία 

 

Γηελεξγήζεθε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

Γηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο, απνγξαθή πεξηηξαπκαηηθήο αγσλίαο, επείγνπζα 

δηαινγή, ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, εξγαδφκελνη ΣΔΠ, καδηθέο 

θαηαζηξνθέο, δηαρείξηζε θξίζεσλ.  

Χο ρξνληθφ δηάζηεκα αλαδήηεζεο ηέζεθε ε πεξίνδνο 2000-2014, γηα λα είλαη ζχγρξνλε ε 

βηβιηνγξαθία πξνθεηκέλνπ λα πεξηέρνληαη ζχγρξνλα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

Παξάιιεια ηέζεθε γισζζηθφο πεξηνξηζκφο κε ηελ επηινγή άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζηα 

αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά. 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα εξγαιεία: «Peritraumatic Dissociative 

Experiences Questionnaire (PDEQ)» θαη «Peritraumatic Distress Inventory (PDI)». 

Απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ ην Ννζνθνκείν ηνπ Douglas θαη ην 

Παλεπηζηήκην McGill, γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία δηαινγήο ζπκάησλ πνπ βηψλνπλ 

ηξαπκαηηθφ άγρνο ζηελ πεξίπησζε ελφο θαηαζηξνθηθνχ γεγνλφηνο κεγάιεο θιίκαθαο. 

Καηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο ρξήζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή Dr Alain 

Brunet, ηα εξσηεκαηνιφγηα κεηαθξάζηεθαλ, πξνζαξκφζηεθαλ πνιηηηζκηθά θαη 

ζηαζκίζηεθαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή κεζνδνινγία. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα «Δξσηεκαηνιφγην Πεξηηξαπκαηηθψλ Αζπζρέηηζησλ Δκπεηξηψλ» θαη 

«Απνγξαθή Πεξηηξαπκαηηθνχ Κηλδχλνπ», κε ζπλνιηθά 23 εξσηήζεηο είλαη ζρεδηαζκέλα γηα 

λα βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηηξαπκαηηθνχ άγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαπνκπή ζε εμεηδηθεπκέλε ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα. 

Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην ησλ 10 εξσηήζεσλ κεηξά ηελ έθηαζε ηεο δηάζηαζεο ηε ζηηγκή 

ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο θαη ησλ ιεπηψλ θαη ησλ σξψλ πνπ αθνινχζεζαλ. Μειέηεο 

δείρλνπλ φηη ε δηάζηαζε απμάλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ηεο δηαηαξαρήο ηνπ κεηα-

ηξαπκαηηθνχ άγρνπο. 
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Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην ησλ 13 εξσηήζεσλ κεηξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν 

έλησζε δπζθνξία, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο θαη ησλ σξψλ πνπ 

αθνινχζεζαλ. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ε πεξηηξαπκαηηθή αγσλία απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

αλάπηπμεο κεηα-ηξαπκαηηθνχ άγρνπο. 

Ζ ζηάζκηζε ηεο ειιεληθήο έθδνζεο πεξηέιαβε ηε κέηξεζε αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο θαη ηελ 

αλάιπζε παξαγφλησλ. 

Γείγκα επθνιίαο απνηέιεζε φιν ην λνζειεπηηθφ (Ννζειεπηέο ΣΔ θαη ΠΔ, Βνεζνί 

λνζειεπηψλ ΓΔ) θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, 112 εξγαδνκέλσλ, πνπ εξγάδεηαη ζηα Σκήκαηα 

Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, ηξηψλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ζε αζηηθφ θαη 

επαξρηαθφ θέληξν θαη είλαη ηα εμήο: Γεληθφ Ννζνθνκείν πάξηεο, Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» θαη Κεληξηθή Κιηληθή Αζελψλ. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Γξαπηή άδεηα 

δηαλνκήο θαη εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο κειέηεο δεηήζεθε θαη δφζεθε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ηεο ηδησηηθήο θιηληθήο, φπνπ θαη δηεμήρζεηε ε κειέηε.  Ζ δηαηήξεζε ηνπ 

απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη απνιχησο δηαζθαιηζκέλε θαζψο ην 

εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, απνζεθεχζεθαλ αζθαιψο 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ θαλφλσλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο, ζπκβάιινληαο ζηε δηάδνζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο. 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε: Οη κέζεο ηηκέο (mean), νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Standard Deviation=SD) 

θαη νη δηάκεζνη (median) θαη ηα ελδνηεηαξηεκνξηαθά εχξε (interquartile range) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη απφιπηεο (Ν) θαη νη 

ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Student‟s 

t-test. Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ απφ δπν νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε o παξακεηξηθφο έιεγρνο αλάιπζεο δηαζπνξάο (ANOVA). 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο ηχπνπ Η, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε δηφξζσζε θαηά Bonferroni ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 0,05/θ 

(θ=αξηζκφο ησλ ζπγθξίζεσλ).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r). Ζ ζπζρέηηζε ζεσξείηαη ρακειή φηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 
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(r) θπκαίλεηαη απφ 0,1 έσο 0,3, κέηξηα φηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θπκαίλεηαη απφ 0,31 

έσο 0,5 θαη πςειή  φηαλ ν ζπληειεζηήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5. 

Ζ αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (linear regression analysis) κε ηε δηαδηθαζία 

δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο (stepwise) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εχξεζε αλεμάξηεησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο θιίκαθεο απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ 

ζπληειεζηέο εμάξηεζεο (β) θαη ηα ηππηθά ζθάικαηά ηνπο (standard errors=SE). 

Ζ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή  

Cronbach‟s-α. Σα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο είλαη ακθίπιεπξα θαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

ηέζεθε ζην 0,05. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 18.0.  

 

4.2 Απνηειέζκαηα 

 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 112 άηνκα κε κέζε ειηθία ηα 38,9 έηε (±9,5 έηε). ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί δίλνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Πίλαθαο 4.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερφλησλ. 

 N % 

Φύιν 
Άληξεο 47 42,0 

Γπλαίθεο 65 58,0 

Ηιηθία, κέζε ηηκή±SD 38,9±9,5 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

ΓΔ 21 18,8 

ΣΔΗ 21 18,8 

ΑΔΗ 50 44,6 

Μεηαπηπρηαθφ 15 13,4 

Γηδαθηνξηθφ 5 4,5 

Πώο ζα θξίλαηε ηελ νηθνλνκηθή 

ζαο θαηάζηαζε 

Πνιχ θαιή 24 21,4 

Καιή 30 26,8 

Μέηξηα 49 43,8 

Καθή 8 7,1 

Πνιχ θαθή 1 0,9 

Καηνηθείηε κόληκα ζε 
Αζηηθφ θέληξν 59 52,7 

Ζκηαζηηθή πεξηνρή 45 40,2 
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Αγξνηηθή πεξηνρή 8 7,1 

ην ζπίηη ζαο δείηε 
Μφλνο 39 34,8 

Με άιινπο 73 65,2 

Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο 

θαηάζηαζε 

Άγακνο/ε 54 48,2 

Έγγακνο/ε 46 41,1 

Γηαδεπγκέλνο/ε 8 7,1 

Υήξνο/α 4 3,6 

Αξηζκόο ηέθλσλ 

Καλέλα 61 54,5 

1-2 40 35,7 

3 θαη πεξηζζφηεξα 11 9,8 

 

 

Σν 58,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο. Δπίζεο, ην 44,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

πηπρηνχρνη ΑΔΗ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ραξαθηήξηδαλ κέηξηα ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ην 43,8%. Αθφκα, ην 52,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαηνηθνχζε κφληκα ζε αζηηθή πεξηνρή θαη ην 65,2% κέλεη κε άιινπο. Σν 48,2% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άγακνη θαη ην 41,1% ήηαλ έγγακνη. Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (54,5%) δελ είραλ παηδηά.  
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

 

Γξάθεκα 4.1 Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπκκεηερφλησλ. 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

Γξάθεκα 4.2 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ. 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη εηδηθεχζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πήξαλ ζηηο 

κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. 

 

Πίλαθαο 4.2 Δηδηθεχζεηο ζπκκεηερφλησλ ζηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο. 

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ N % 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ 1 0,9 

ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΟ 1 0,9 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 1 0,9 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΟΤΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
1 0,9 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΜΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖΝ 

ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

1 0,9 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 1 0,9 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΝΣΑΣΗΚΟΛΟΓΗΑ 2 1,8 

ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ 1 0,9 

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ-ΜΟΝΑΓΔ 

ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
1 0,9 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 1 0,9 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΟΤΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

1 0,9 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 1 0,9 

ΜΟΝΑΓΔ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 
1 0,9 

ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΟΤΦΗΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 
1 0,9 

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 2 1,8 

ΣΔΠ 1 0,9 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 1 0,9 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 1 0,9 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

 

Πίλαθαο 4.3 ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 N % 

Ιδηόηεηα Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 53 47,3 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 59 52,7 

Γεύηεξε επαγγεικαηηθή 

απαζρόιεζε 

Όρη 76 67,9 

Ναη 36 32,1 

Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε ζηα ΣΔΠ 0-5 50 44,6 

5-10 34 30,4 

10-20 20 17,9 

>=20 8 7,1 

Πνηα είλαη ηα έηε πξνϋπεξεζίαο 

ζαο γεληθά 

0-5 29 25,9 

5-10 26 23,2 

10-20 31 27,7 

>=20 26 23,2 

Έρεηε ληώζεη επηζπκία 

εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηόο 

ζαο 

Θέισ λα ην εγθαηαιείςσ φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα 
9 8,0 

Θα ήζεια λα ην εγθαηαιείςσ 

ζχληνκα 
25 22,3 

Γελ ζέισ λα ην εγθαηαιείςσ 78 69,6 

 

Σν 52,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ άλεθε ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ην 32,1% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είρε θαη δεχηεξε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε. Σν 44,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εξγάδεηαη ην πνιχ 5 ρξφληα ζηα ΣΔΠ ελψ ζπλνιηθά ην 27,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγάδεηαη 

10- 20 έηε. Σέινο, ην 8,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζέιεη λα εγθαηαιείςεη ην επάγγεικα ηνπ φζν 

ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, ην 22,3% ζέιεη λα ην εγθαηαιείςεη ζχληνκα ελψ ην 69,6% δελ 

ζέιεη λα ην εγθαηαιείςεη.   
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ΣΔΠ. 

 

 

Γξάθεκα 4.3 Έηε πξνυπεξεζίαο ζπκκεηερφλησλ ζηα ΣΔΠ. 

 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εγθαηαιείςνπλ ην 

επάγγεικά ηνπο. 

 

Γξάθεκα 4.4 Δπηζπκία ζπκκεηερφλησλ εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. 
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Κιίκαθα Πεξηηξαπκαηηθώλ Αζπζρέηηζησλ Δκπεηξηώλ (PDEQ) 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ PDEQ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη δπλαηέο απαληήζεηο θπκαίλνληαη απφ 1 (θαζφινπ αιήζεηα) έσο 5 

(εμαηξεηηθά αιήζεηα). Τςειφηεξεο ηηκέο ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε ζπκθσλία κε ηελ θάζε 

πξφηαζε. 

 

Πίλαθαο 4.4 Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ PDEQ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
Μέζε 

ηηκή±SD 

Γηάκεζνο (Δλδ. 

εύξνο) 

Δίρα ζηηγκέο ζηηο νπνίεο έραλα ηνλ έιεγρν ή ηελ ηξνρηά απηψλ 

πνπ ζπλέβαηλαλ. ¨Θφισλα¨ ή θαηά θάπνην ηξφπν έλησζα φηη δελ 

ήκνπλ κέινο ζ‟ απηφ πνπ ζπλέβαηλε. 

2±1 2 (1 - 3) 

Αλαθάιπςα φηη βξηζθφκνπλ ζε ¨απηφκαην πηιφην¨. Καηέιεμα 

λα θάλσ πξάγκαηα, πνπ αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνίεζα, φηη δελ 

είρα απνθαζίζεη ελεξγά λα θάλσ. 

2,5±1,3 3 (1 - 3) 

Ζ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ κνπ άιιαμε. Σα πξάγκαηα έκνηαδαλ λα 

ζπκβαίλνπλ ζε αξγή θίλεζε. 
2,3±1,1 2 (1 - 3) 

Απηφ πνπ ζπλέβαηλε κνπ θαηλφηαλ εμσπξαγκαηηθφ, ζαλ λα 

δνχζα ζε φλεηξν ή παξαθνινπζνχζα κία ηαηλία ή έλα ζεαηξηθφ 

έξγν. 

2±1,1 2 (1 - 3) 

Έλησζα ζαλ λα ήκνπλ ζεαηήο απηψλ πνπ κνπ ζπλέβαηλαλ, ζαλ 

λα παξαθνινπζψ απφ πάλσ ην πεξηζηαηηθφ ή λα ην παξαηεξψ 

ζαλ έλαο εμσηεξηθφο επηζθέπηεο. 

1,8±1 1 (1 - 2) 

Τπήξραλ ζηηγκέο πνπ ε αίζζεζε ηνπ θνξκηνχ κνπ έκνηαδε λα 

παξακνξθψλεηαη ή λα αιιάδεη. Έλησζα απνζπλδεδεκέλνο/ε απφ 

ην ζψκα κνπ ή ζαλ λα ήηαλ αζπλήζηζηα κεγάιν ή κηθξφ. 

2,2±1,1 2 (1 - 3) 

Έλησζα, αλ θαη ηα πξάγκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβαηλαλ 

ζε άιινπο, φηη ζπλέβαηλαλ ζε κέλα – ζαλ λα βξηζθφκνπλ ζε 

θίλδπλν, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήκνπλ. 

2,2±1,1 2 (1 - 3) 

Ήκνπλ έθπιεθηνο/ε, αλαθαιχπηνληαο κεηά φηη πνιιά πξάγκαηα 

ζπλέβαηλαλ ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή, ηελ νπνία δελ γλψξηδα 
2±1 2 (1 - 3) 



46 

 

θαζφινπ, εηδηθφηεξα πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο ζα είρα πξνζέμεη. 

Έλησζα κπεξδεκέλνο/ε. Γειαδή, ππήξραλ ζηηγκέο πνπ είρα 

δπζθνιία λα θαηαιάβσ ηη ζπλέβαηλε. 
2,1±1 2 (1 - 3) 

Έλησζα απνπξνζαλαηνιηζκέλνο/ε. Γειαδή, ππήξραλ ζηηγκέο 

πνπ έλησζα αβέβαηνο/ε γηα ην πνπ βξηζθφκνπλ ή ηη ψξα ήηαλ. 
1,9±1 2 (1 - 2) 

 

 

Ζ εκπεηξία πνπ βίσλαλ ζπρλφηεξα νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θξίζηκνπ 

ζπκβάληνο ήηαλ «Αλαθάιπςα φηη βξηζθφκνπλ ζε ¨απηφκαην πηιφην¨. Καηέιεμα λα θάλσ 

πξάγκαηα, πνπ αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνίεζα, φηη δελ είρα απνθαζίζεη ελεξγά λα θάλσ.» θαη 

αθνινπζεί ε «Ζ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ κνπ άιιαμε. Σα πξάγκαηα έκνηαδαλ λα ζπκβαίλνπλ ζε 

αξγή θίλεζε.». Αληίζεηα, νη ιηγφηεξεο ζπρλέο εκπεηξίεο πνπ βίσλαλ ήηαλ «Έλησζα ζαλ λα 

ήκνπλ ζεαηήο απηψλ πνπ κνπ ζπλέβαηλαλ, ζαλ λα παξαθνινπζψ απφ πάλσ ην πεξηζηαηηθφ ή 

λα ην παξαηεξψ ζαλ έλαο εμσηεξηθφο επηζθέπηεο.» θαη «Έλησζα απνπξνζαλαηνιηζκέλνο/ε. 

Γειαδή, ππήξραλ ζηηγκέο πνπ έλησζα αβέβαηνο/ε γηα ην πνπ βξηζθφκνπλ ή ηη ψξα ήηαλ.». 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ 

αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ. Ζ βαζκνινγία απηή κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 10 κέρξη 50 κνλάδεο, 

κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο λα ππνδειψλνπλ πην ζπρλέο θαη έληνλεο πεξηηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο.  

 

Πίλαθαο 4.5 Βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ. 

 

Κιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθώλ 

αζπζρέηηζησλ 

εκπεηξηώλ (PDEQ) 

Διάρηζηε ηηκή 10,0 

Μέγηζηε ηηκή 38,0 

Μέζε ηηκή 20,9 

SD 7,8 

Cronbach's a 0,90 
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Ζ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ θπκαηλφηαλ απφ 10 

έσο 38 κνλάδεο. Σν 9,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ν=11) είραλ ηε ρακειφηεξε δπλαηή 

βαζκνινγία πνπ ππνδειψλεη φηη δελ βίσζαλ θακία πεξηηξαπκαηηθή εκπεηξία. Ζ κέζε ηηκή 

ζηελ θιίκαθα απηή ήηαλ 20,9 κνλάδεο (SD=7,8). Σν 70,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ν=79) είραλ 

βαζκνινγία άλσ ησλ 15 κνλάδσλ, πνπ ππνδειψλεη ζεκαληηθή δηάζπαζε (significant 

dissociation). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach ήηαλ άλσ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ 

(0,7), πνπ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη απνδεθηή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

πζρέηηζε ηεο θιίκαθαο πεξηηξαπκαηηθώλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηώλ κε δεκνγξαθηθά 

θαη άιια ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ αλάινγα κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο.  

  

Πίλαθαο 4.6 Βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα PDEQ αλάινγα κε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 

Κιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθώλ 

αζπζρέηηζησλ εκπεηξηώλ 

(PDEQ) 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

P 

Student's 

t-test 

Φύιν 
Άληξεο 20,6 7,1 0,665 

Γπλαίθεο 21,2 8,2  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

ΓΔ 18,6 6,9 0,193* 

ΣΔΗ 20,0 8,4  

ΑΔΗ 22,6 7,5  

Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ 20,2 8,1  

Ιδηόηεηα 
Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 21,7 7,3 0,322 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 20,2 8,1  
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Γεύηεξε επαγγεικαηηθή 

απαζρόιεζε 

Όρη 21,2 8,1 0,614 

Ναη 20,4 7,0  

Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε ζηα ΣΔΠ 

0-5 22,1 8,9 0,324* 

5-10 19,5 7,5  

>10 20,6 5,6  

Πνηα είλαη ηα έηε πξνϋπεξεζίαο 

ζαο γεληθά 

0-10 22,2 8,8 0,084 

>10 19,7 6,4  

Έρεηε ληώζεη επηζπκία 

εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηόο 

ζαο 

Θέισ λα ην εγθαηαιείςσ φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα 
22,3 4,0 0,824* 

Θα ήζεια λα ην εγθαηαιείςσ 

ζχληνκα 
20,4 7,2  

Γελ ζέισ λα ην εγθαηαιείςσ 20,9 8,3  

Πώο ζα θξίλαηε ηελ νηθνλνκηθή 

ζαο θαηάζηαζε 

Πνιχ θαθή έσο κέηξηα 19,8 8,4 0,103 

Καιή/ Πνιχ θαιή 22,2 6,8  

Καηνηθείηε κόληκα ζε 
Αζηηθφ θέληξν 19,6 7,3 0,050 

Ζκηαζηηθή/ Αγξνηηθή πεξηνρή 22,4 8,1  

ην ζπίηη ζαο δείηε 
Μφλνο 20,7 7,7 0,835 

Με άιινπο 21,0 7,8  

Έγγακνη 
Όρη 22,5 8,1 0,038 

Ναη 19,4 7,0  

Παηδηά 
Όρη 22,0 8,4 0,100 

Ναη 19,6 6,8  

*ANOVA 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δνχζαλ ζε εκηαζηηθή/ αγξνηηθή πεξηνρή είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ, πνπ ππνδειψλεη φηη 

βίσζαλ πεξηζζφηεξεο θαη πην έληνλεο πεξηηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δνχζαλ ζε αζηηθή πεξηνρή. Όκνηα, νη κε έγγακνη βίσζαλ πεξηζζφηεξεο 

θαη πην έληνλεο πεξηηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο έγγακνπο.  
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο. 

 

 

Γξάθεκα 4.5 Βαζκνινγία ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα PDEQ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο ηνπο. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ηεο 

ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο θιίκαθαο πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ. 

 

Πίλαθαο 4.7 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ηεο θιίκαθαο PDEQ. 

 

Κιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθώλ 

αζπζρέηηζησλ 

εκπεηξηώλ 

(PDEQ) 

Ηιηθία 
r -0,14 

P 0,150 

 

Γελ ππήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο θιίκαθαο 

πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ. 
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ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή εμάξηεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ, 

αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ζηνηρεία ηνπο θαη κε ηε κέζνδν δηαδνρηθήο 

έληαμεο-αθαίξεζεο (stepwise) βξέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 4.8 Πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή εμάξηεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα PDEQ, αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά 

ζηνηρεία ηνπο. 

    β* SE P 

Έγγακνη Όρη 0,00*   

Ναη -3,38 1,53 0,029 

Καηνηθείηε κόληκα 

ζε 

Αζηηθφ θέληξν 0,00   

Ζκηαζηηθή/ 

Αγξνηηθή πεξηνρή 
2,95 1,44 0,043 

*δειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο 

 

 

Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε πεξηνρή θαηνηθίαο βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε 

ηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ. πγθεθξηκέλα: 

 

 Οη έγγακνη είραλ θαηά 3,38 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ, πνπ ππνδειψλεη ιηγφηεξεο 

πεξηηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε έγγακνπο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ έκελαλ ζε εκηαζηηθή/αγξνηηθή πεξηνρή είραλ θαηά 2,95 

κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ 

εκπεηξηψλ, πνπ ππνδειψλεη πεξηζζφηεξεο πεξηηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έκελαλ ζε αζηηθή πεξηνρή.  
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Κιίκαθα Απνγξαθήο Πεξηηξαπκαηηθνύ Κηλδύλνπ (PDΙ) 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ PDΗ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Οη δπλαηέο απαληήζεηο θπκαίλνληαη απφ 0 (θαζφινπ αιήζεηα) έσο 4 

(Δμαηξεηηθά αιήζεηα). Τςειφηεξεο ηηκέο ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε ζπκθσλία κε ηελ θάζε 

πξφηαζε. 

 

Πίλαθαο 4.8 Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ PDΗ. 

  
Μέζε 

ηηκή±SD 

Γηάκεζνο 

(Δλδ. 

εύξνο) 

Αηζζάλζεθα αβνήζεηνο/ε 1,6±1,3 1 (0 - 3) 

Έλησζα ιχπε θαη ζιίςε 2,3±1,2 2 (1 - 3) 

Έλησζα απνγνεηεπκέλνο/ε ή ζπκσκέλνο/ε 2,3±1,2 2 (1 - 3) 

Έλησζα θφβν γηα ηε δηθή κνπ αζθάιεηα. 1,1±1,2 1 (0 - 2) 

Αηζζάλζεθα έλνρνο/ε. 0,6±0,9 0 (0 - 1) 

Έλησζα ληξνπή γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο κνπ αληηδξάζεηο 0,7±1 0 (0 - 1) 

Έλησζα αλήζπρνο/ε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ 1,8±1,2 2 (1 - 3) 

Δίρα ηελ αίζζεζε φηη έηεηλα λα ράζσ ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κνπ. 
1,5±1,1 1 (1 - 2) 

Δίρα δπζθνιία ειέγρνπ ηνπ εληέξνπ θαη ηεο νπξνδφρνπ 

θχζηεο κνπ 
0,7±0,9 0 (0 - 1) 

Ήκνπλ ηξνκνθξαηεκέλνο/ε απφ απηά πνπ έβιεπα 1,4±1,1 1 (1 - 2) 

Δίρα ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο εθίδξσζε, ηξέκνπιν θαη 

έληνλνπο θαξδηαθνχο παικνχο. 
1,4±1,1 1 (1 - 2) 

Έλησζα φηη ζα κπνξνχζα λα ιηπνζπκήζσ. 0,7±0,9 0 (0 - 1) 

θέθηεθα φηη κπνξεί λα πεζάλσ. 0,2±0,5 0 (0 - 0) 

 

Σα ζπρλφηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο 

ήηαλ ε ιχπε/ζιίςε ή ε απνγνήηεπζε/ζπκφο. Ληγφηεξν ζπρλά έλησζαλ φηη κπνξεί λα πεζάλνπλ 

ή ελνρέο.  



52 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο 

πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ βαζκνινγία απηή κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 0 κέρξη 52 κνλάδεο, 

κε ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο λα ππνδειψλνπλ πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά 

ην ζπκβάλ.  

 

Πίλαθαο 4.9 Βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Κιίκαθα 

απνγξαθήο 

πεξηηξαπκαηηθνύ 

θηλδύλνπ (PDΙ) 

Διάρηζηε ηηκή 1,0 

Μέγηζηε ηηκή 41,0 

Μέζε ηηκή 16,3 

SD 9,3 

Cronbach's a 0,89 

 

 

Ζ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ θπκαηλφηαλ απφ 1 έσο 41 

κνλάδεο. Ζ κέζε ηηκήο ζηελ θιίκαθα απηή ήηαλ 16,3 κνλάδεο (SD=9,3). Σν 42,9% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Ν=48) είραλ βαζκνινγία άλσ ησλ 15 κνλάδσλ, πνπ ππνδειψλεη significant 

distress. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach ήηαλ άλσ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ (0,7), 

πνπ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη απνδεθηή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

πζρέηηζε ηεο θιίκαθαο απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνύ θηλδύλνπ κε δεκνγξαθηθά θαη 

άιια ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα 

απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ αλάινγα κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο.  
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Πίλαθαο 4.10 Βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα PDI αλάινγα κε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 

Κιίκαθα απνγξαθήο 

πεξηηξαπκαηηθνύ 

θηλδύλνπ (PDI) 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

P 

Student's 

t-test 

Φύιν 
Άληξεο 14,4 8,3 0,064 

Γπλαίθεο 17,6 9,7  

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

ΓΔ 15,0 9,1 0,424* 

ΣΔΗ 18,8 11,0  

ΑΔΗ 16,5 8,6  

Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ 14,4 9,2  

Ιδηόηεηα 
Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 14,8 7,2 0,120 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 17,6 10,7  

Γεύηεξε επαγγεικαηηθή 

απαζρόιεζε 

Όρη 16,4 10,0 0,868 

Ναη 16,1 7,8  

Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε ζηα ΣΔΠ 

0-5 16,3 9,1 0,988* 

5-10 16,4 10,8  

>10 16,1 7,8  

Πνηα είλαη ηα έηε πξνϋπεξεζίαο 

ζαο γεληθά 

0-10 18,3 10,7 0,021 

>10 14,3 7,3  

Έρεηε ληώζεη επηζπκία 

εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηόο 

ζαο 

Θέισ λα ην εγθαηαιείςσ φζν ην 

δπλαηφλ ζπληνκφηεξα 
17,2 10,4 0,906* 

Θα ήζεια λα ην εγθαηαιείςσ 

ζχληνκα 
15,7 7,2  

Γελ ζέισ λα ην εγθαηαιείςσ 16,3 9,8  

Πώο ζα θξίλαηε ηελ νηθνλνκηθή 

ζαο θαηάζηαζε 

Πνιχ θαθή έσο κέηξηα 17,6 10,4 0,115 

Καιή/ Πνιχ θαιή 14,8 7,7  

Καηνηθείηε κόληκα ζε Αζηηθφ θέληξν 16,2 10,1 0,922 
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Ζκηαζηηθή/ Αγξνηηθή πεξηνρή 16,4 8,4  

ην ζπίηη ζαο δείηε 
Μφλνο 17,5 10,9 0,322 

Με άιινπο 15,6 8,3  

Έγγακνη 
Όρη 17,7 10,0 0,043 

Ναη 14,2 7,7  

Παηδηά 
Όρη 17,7 10,2 0,073 

Ναη 14,5 7,8  

*ANOVA 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ εξγάδνληαλ ζπλνιηθά  ην πνιχ 10 έηε είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ππνδειψλεη 

πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη άγρνο θαηά ην ζπκβάλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ εξγάδνληαλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε. Όκνηα, νη κε έγγακνη 

έλησζαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη άγρνο θαηά ην ζπκβάλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο έγγακνπο.  

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα 

απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ αλάινγα κε ηα ζπλνιηθά έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο. 

 

 

Γξάθεκα 4.6 Βαζκνινγία ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα PDI αλάινγα κε ηα ζπλνιηθά έηε 

πξνυπεξεζίαο ηνπο. 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ηεο 

ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο θιίκαθαο απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

Πίλαθαο 4.11 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη ηεο θιίκαθαο PDI. 

 

Κιίκαθα 

απνγξαθήο 

πεξηηξαπκαηηθνύ 

θηλδύλνπ (PDI) 

Ηιηθία 
r -0,12 

P 0,218 

 

 

Γελ ππήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο θιίκαθαο 

απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή εμάξηεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ, 

αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ζηνηρεία ηνπο θαη κε ηε κέζνδν δηαδνρηθήο 

έληαμεο-αθαίξεζεο (stepwise) βξέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 4.12 Πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή εμάξηεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα PDI, αλεμάξηεηεο ηα δεκνγξαθηθά θαη 

εξγαζηαθά ζηνηρεία ηνπο. 

    β* SE P 

Έγγακνη 
Όρη 0,00*   

Ναη -3,60 1,76 0,044 

Πνηα είλαη ηα έηε 

πξνϋπεξεζίαο ζαο γεληθά 

0-10 0,00   

>10 -4,07 1,73 0,020 

*δειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο 
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Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηα έηε  βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε ηελ θιίκαθα 

απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ. πγθεθξηκέλα: 

 Οη έγγακνη είραλ θαηά 3,60 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ππνδειψλεη ιηγφηεξν άγρνο θαηά ην 

ζπκβάλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε έγγακνπο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο είραλ θαηά 

4,07 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ 

θηλδχλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ην πνιχ 10 έηε ζπλνιηθήο 

πξνυπεξεζίαο.  

 

πζρέηηζε κεηαμύ ησλ θιηκάθσλ πεξηηξαπκαηηθώλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηώλ θαη 

απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνύ θηλδύλνπ  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ησλ 

θιηκάθσλ πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ θαη απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ 

θηλδχλνπ.  

 

Πίλαθαο 4.13 πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ PDEQ θαη PDI. 

    

Κιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθώλ 

αζπζρέηηζησλ 

εκπεηξηώλ 

(PDEQ) 

Κιίκαθα απνγξαθήο 

πεξηηξαπκαηηθνύ θηλδύλνπ 

(PDI) 

r 0,64 

P 
<0,001 

 

 

Τπήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ 

εκπεηξηψλ θαη απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ. Οπφηε φζν πεξηζζφηεξεο θαη πην 

έληνλεο πεξηηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηφζν πεξηζζφηεξα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη άγρνο έλησζαλ θαηά ην ζπκβάλ. 



57 

 

ην αθφινπζν γξάθεκα δίλεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ πεξηηξαπκαηηθψλ 

αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ θαη απνγξαθήο πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ.  

 

 

Γξάθεκα 4.7 πζρέηηζε κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ PDEQ θαη PDI. 

 

 

4.3 πδήηεζε 

Παξαζέηνληαο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη θάλνληαο 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ζηνηρεία αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία, παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

ηελ παξνχζα έξεπλα βξέζεθε πσο ην 8,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζέιεη λα εγθαηαιείςεη ην 

επάγγεικα ηνπ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, ην 22,3% ζέιεη λα ην εγθαηαιείςεη ζχληνκα 

ελψ ην 69,6% δελ ζέιεη λα ην εγθαηαιείςεη.  

ε αληίζηνηρε εξγαζία βξέζεθε πσο ην 20% ησλ εξγαδνκέλσλ ζθέθηεθαλ λα αιιάμνπλ 

επάγγεικα, χζηεξα απφ ηελ επίδξαζε ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο πνπ βίσζαλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν θαη ηνπο πξνθάιεζε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο (Laposa, 

Alden, et al, 2003). 
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ε απηφ ην ζεκείν, αμηνζεκείσην είλαη πσο ζηελ παξνχζα έξεπλα ην 9,8% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είραλ ηε ρακειφηεξε δπλαηή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ 

αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ, πνπ ππνδειψλεη φηη δελ βίσζαλ θακία πεξηηξαπκαηηθή εκπεηξία. 

Έλα αθφκα εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δνχζαλ ζε 

εκηαζηηθή/ αγξνηηθή πεξηνρή είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ, πνπ ππνδειψλεη φηη βίσζαλ πεξηζζφηεξεο θαη πην 

έληνλεο πεξηηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δνχζαλ ζε 

αζηηθή πεξηνρή. Όκνηα, νη κε έγγακνη βίσζαλ πεξηζζφηεξεο θαη πην έληνλεο πεξηηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο έγγακνπο.  

χκθσλα κε αληίζηνηρε έξεπλα, νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ βηψζεη κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο, 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλε αληίιεςε, ηφζν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φζν θαη ζην νηθνγελεηαθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ. Δπεξεάδεηαη ε αληίιεςή ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο θαη 

ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εξσηηθή ηνπο δσή, ή θαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

νδεγψληαο καο έηζη ζην ζπκπέξαζκα, πσο ε εκπεηξία ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ππφινηπε θνηλσληθή δσή ηνπο (Mealer, Byrnham, et al, 2009). 

ε αληίζεζε κε ηα πξναλαθεξφκελα απνηειέζκαηα, έξρνληαη ηα επξήκαηα κηαο άιιεο 

κειέηεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη πσο ε επίδξαζε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο ζρεηίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν κε ην ελδννηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Κάπνηα 

πξνζσπηθή δηακάρε κπνξεί λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο αηνκηθά, θάλνληάο ηνπο 

πην επάισηνπο ζην λα βηψζνπλ ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο, ζε έλα επηθείκελν 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Απφ ηελ αλσηέξσ έξεπλα πξνέθπςε πσο 

φζνη εξγαδφκελνη είραλ βηψζεη κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο, ιφγν ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ήηαλ εηδηθέο θαηεγνξίεο πνπ δνχζαλ κφλνη ηνπο (άγακνο/ε, ρήξνο/α θ.ά.), ε 

νπνία θαηάζηαζή ηνπο πξνυπήξρε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο (Laposa, Alden, et al, 2003). 

ε απηφ ην ζεκείν, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηεζεί ην παξαθάησ: 

Μηα αλαζθφπεζε 2.647 κειεηψλ γηα ην κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο έδσζαλ πξνηεξαηφηεηα ζε 476 

πηζαλνχο ππνςεθίνπο γηα αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο ή ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ. Απφ απηέο, 68 κειέηεο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο  γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αλάιπζε 7 θξηηεξίσλ: α) πξνεγνχκελν ηξαχκα, β) πξνεγνχκελε 

ςπρνινγηθή κεηαβνιή, γ) νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρνπαζνινγίαο, δ) αληηιακβαλφκελε 
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απεηιή δσήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαχκαηνο, ε) κεηαηξαπκαηηθή θνηλσληθή ππνζηήξημε, ζη) 

πεξηηξαπκαηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, δ) πεξηηξαπκαηηθφο απνρσξηζκφο. Όια 

έδεημαλ πσο πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά κεγέζε, κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ην πξνεγνχκελν 

ηξαχκα θαη ηελ πξνεγνχκελε κεηαβνιή, λα είλαη ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά θαη ηνλ 

πεξηγξακκαηηθφ απνρσξηζκφ λα είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

πεξηηξαπκαηηθέο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη ηα πξνεγνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ηα 

πην ηζρπξά θξηηήξηα ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο(Ozer, Best, et al, 2003). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε πεξηνρή θαηνηθίαο βξέζεθαλ λα 

ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε ηελ θιίκαθα πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη έγγακνη είραλ θαηά 3,38 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ, πνπ ππνδειψλεη ιηγφηεξεο πεξηηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κε έγγακνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ έκελαλ ζε 

εκηαζηηθή/αγξνηηθή πεξηνρή είραλ θαηά 2,95 κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ, πνπ ππνδειψλεη πεξηζζφηεξεο πεξηηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έκελαλ ζε αζηηθή πεξηνρή.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο άιιεο έξεπλαο θάλεθε πσο ε πςειφηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ιηγφηεξσλ κεηαηξαπκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ (Lerias, Byrne, 2003). 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ αληηζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξεπλψλ 

πξνηείλνπκε λα γίλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλεο κε κεγαιχηεξν δείγκα. 

 

Έλα επηπιένλ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ εξγάδνληαλ 

ζπλνιηθά ην πνιχ 10 έηε είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο 

πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ππνδειψλεη πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη άγρνο 

θαηά ην ζπκβάλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ εξγάδνληαλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα 

απφ 10 έηε. πγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο κε πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε ζπλνιηθήο 

πξνυπεξεζίαο είραλ θαηά 4,07 κνλάδεο ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απνγξαθήο 

πεξηηξαπκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ην πνιχ 10 έηε 

ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο.  
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ε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ εχξεκα έξρεηαη ην απνηέιεζκα κηαο άιιεο εξγαζίαο, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη πεξηζζφηεξα ρξφληα εξγαζίαο θαη κεγαιχηεξε ειηθία, 

έρεη  ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηεί ηελ επίδξαζε κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο, ζε ζρέζε κε 

ηνπο ειηθηαθά κηθξφηεξνπο εξγαδνκέλνπο (Mealer, Byrnham, et al, 2009). 

ε ζπζρέηηζε ηεο θιίκαθαο πεξηηξαπκαηηθψλ αζπζρέηηζησλ εκπεηξηψλ κε δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαίλεηαη πσο νη άληξεο ηνπ δείγκαηνο 

βηψλνπλ ιηγφηεξεο πεξηηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

χκθσλα κε κηα άιιε έξεπλα νη άληξεο βηψλνπλ πεξηζζφηεξα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα απφ φζα 

βηψλνπλ νη γπλαίθεο θαηά κέζν φξν, σζηφζν νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη 

ελψ νη άληξεο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, νη γπλαίθεο ππνθέξνπλ 

απφ πςειφηεξνπο δείθηεο κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο (Tolin, Foa, 2006). 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, έξεπλα έρεη δείμεη πσο, είηε είζαη γπλαίθα ή λεφηεξνο, ή ε 

απμεκέλε έθζεζε, ή ε γλσξηκία κε ην ζχκα , ή έρνληαο ιηγφηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζηελ θαηαζηξνθή ή πεξηζζφηεξε, δελ ζρεηίζηεθαλ κε κεγαιχηεξα ζπκπηψκαηα 

κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο (Tucker, Pfefferbaum, et al, 2002). 

Δπηπξφζζεηα, ζηα απνηειέζκαηα κηαο αθφκα εξγαζίαο, αλαθέξεηαη πσο ε επηθξάηεζε ηεο 

έθζεζεο ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα θαη ν αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ, δελ πνηθίιιεη 

αλάινγα  κε ην θχιν (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9366662). 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη πσο ηα ζπρλφηεξα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο ήηαλ ε ιχπε/ 

ζιίςε ή ε απνγνήηεπζε/ ζπκφο. Ληγφηεξν ζπρλά έλησζαλ φηη κπνξεί λα πεζάλνπλ ή ελνρέο.  

Έξεπλα έρεη δείμεη πσο ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΠ αλαθέξεη ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ 

άγρνπο κεηά απφ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα πνπ έρεη βηψζεη, φπσο είλαη εθηάιηεο, εηθφλεο θαη 

ζθέςεηο ηνπ παξειζφληνο, αλαδξνκέο, δπζθνιία χπλνπ, επεξεζηζηφηεηα θαη απνγνήηεπζε, 

θαηάζιηςε, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή, απψιεηα ειπίδαο γηα ην κέιινλ, 

ακλεζία, ζπκφ, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη αλεζπρία (Caine, Ter- Bagdasarian, 2003). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα κίαο αθφκα κειέηεο ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ηαρχξπζκε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ αηψλα ηνπ θφβνπ (20
νπ

 αηψλα), έρεη σο απνηέιεζκα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9366662
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ηελ ζπλερψο απμαλφκελε χπαξμε ζπκάησλ απφ καδηθέο θαηαζηξνθέο, απμάλνληαο αλαινγηθά 

ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ζπκάησλ κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

παξνρή θξνληίδαο ησλ πξψησλ (Javidi, Yadollahie, 2012). 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, ζε ζρέζε κε ην κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο πνπ 

βηψλεηαη απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ΣΔΠ, είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

παξαπνκπή ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλε ππνζηεξηθηηθή βνήζεηα- ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΔΡΙΣΡΑΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΤΥΔΣΙΣΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΩΝ (PDEQ) 

 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία, θπθιψλνληαο ηνλ αξηζκφ πνπ πεξηγξάθεη 

θαιχηεξα ηηο εκπεηξίεο πνπ είραηε θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ην θξίζηκν ζπκβάλ. Αλ 

έλα ζηνηρείν δελ ηζρχεη γηα ηελ εκπεηξία ζαο, παξαθαιψ θπθιψζηε ¨ δελ είλαη θαζφινπ 

αιήζεηα¨. 

 

1. Δίρα ζηηγκέο ζηηο νπνίεο έραλα ηνλ έιεγρν ή ηελ ηξνρηά απηψλ πνπ ζπλέβαηλαλ. ¨Θφισλα¨ 

ή θαηά θάπνην ηξφπν έλησζα φηη δελ ήκνπλ κέινο ζ‟ απηφ πνπ ζπλέβαηλε. 

 

  Καζόινπ Διαθξώο Κάπσο  Πνιύ  Δμαηξεηηθά 

  αιήζεηα αιήζεηα αιήζεηα αιήζεηα αιήζεηα 

1  2  3  4  5 

 

2. Αλαθάιπςα φηη βξηζθφκνπλ ζε ¨απηφκαην πηιφην¨. Καηέιεμα λα θάλσ πξάγκαηα, πνπ 

αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνίεζα, φηη δελ είρα απνθαζίζεη ελεξγά λα θάλσ. 

  1  2  3  4  5 

 

3. Ζ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ κνπ άιιαμε. Σα πξάγκαηα έκνηαδαλ λα ζπκβαίλνπλ ζε αξγή 

θίλεζε. 

  1  2  3  4  5 

 

4. Απηφ πνπ ζπλέβαηλε κνπ θαηλφηαλ εμσπξαγκαηηθφ, ζαλ λα δνχζα ζε φλεηξν ή 

παξαθνινπζνχζα κία ηαηλία ή έλα ζεαηξηθφ έξγν. 

  1  2  3  4  5 
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5. Έλησζα ζαλ λα ήκνπλ ζεαηήο απηψλ πνπ κνπ ζπλέβαηλαλ, ζαλ λα παξαθνινπζψ απφ πάλσ 

ην πεξηζηαηηθφ ή λα ην παξαηεξψ ζαλ έλαο εμσηεξηθφο επηζθέπηεο. 

  1  2  3  4  5 

 

6. Τπήξραλ ζηηγκέο πνπ ε αίζζεζε ηνπ θνξκηνχ κνπ έκνηαδε λα παξακνξθψλεηαη ή λα 

αιιάδεη. Έλησζα απνζπλδεδεκέλνο/ε απφ ην ζψκα κνπ ή ζαλ λα ήηαλ αζπλήζηζηα κεγάιν ή 

κηθξφ. 

  1  2  3  4  5 

 

7. Έλησζα, αλ θαη ηα πξάγκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβαηλαλ ζε άιινπο, φηη ζπλέβαηλαλ 

ζε κέλα – ζαλ λα βξηζθφκνπλ ζε θίλδπλν, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήκνπλ. 

  1  2  3  4  5 

 

8. Ήκνπλ έθπιεθηνο/ε, αλαθαιχπηνληαο κεηά φηη πνιιά πξάγκαηα ζπλέβαηλαλ ζε κηα 

ρξνληθή ζηηγκή, ηελ νπνία δελ γλψξηδα θαζφινπ, εηδηθφηεξα πξάγκαηα πνπ ζπλήζσο ζα είρα 

πξνζέμεη. 

1  2  3  4  5 

 

9. Έλησζα κπεξδεκέλνο/ε. Γειαδή, ππήξραλ ζηηγκέο πνπ είρα δπζθνιία λα θαηαιάβσ ηη 

ζπλέβαηλε. 

  1  2  3  4  5 

 

10. Έλησζα απνπξνζαλαηνιηζκέλνο/ε. Γειαδή, ππήξραλ ζηηγκέο πνπ έλησζα αβέβαηνο/ε γηα 

ην πνπ βξηζθφκνπλ ή ηη ψξα ήηαλ. 

  1  2  3  4  5 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΔΡΙΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (PDI) 

 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία, θπθιψλνληαο ηνλ αξηζκφ πνπ πεξηγξάθεη 

θαιχηεξα ηηο εκπεηξίεο πνπ είραηε θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ην θξίζηκν ζπκβάλ. Αλ 

έλα ζηνηρείν δελ ηζρχεη γηα ηελ εκπεηξία ζαο, παξαθαιψ θπθιψζηε ¨ δελ είλαη θαζφινπ 

αιήζεηα¨. 

 

1. Αηζζάλζεθα αβνήζεηνο/ε. 

Καζόινπ Διαθξώο Κάπσο  Πνιύ              Δμαηξεηηθά 

αιήζεηα αιήζεηα αιήζεηα αιήζεηα αιήζεηα 

0  1  2  3  4 

 

2. Έλησζα ιχπε θαη ζιίςε. 

  0  1  2  3  4 

 

3. Έλησζα απνγνεηεπκέλνο/ε ή ζπκσκέλνο/ε. 

  0  1  2  3  4 

 

4. Έλησζα θφβν γηα ηε δηθή κνπ αζθάιεηα. 

  0  1  2  3  4 

 

5. Αηζζάλζεθα έλνρνο/ε. 

  0  1  2  3  4 

 

6. Έλησζα ληξνπή γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο κνπ αληηδξάζεηο. 

  0  1  2  3  4 
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7. Έλησζα αλήζπρνο/ε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ. 

  0  1  2  3  4 

 

8. Δίρα ηελ αίζζεζε φηη έηεηλα λα ράζσ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ κνπ. 

  0  1  2  3  4 

 

9. Δίρα δπζθνιία ειέγρνπ ηνπ εληέξνπ θαη ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο κνπ. 

  0  1  2  3  4 

 

10. Ήκνπλ ηξνκνθξαηεκέλνο/ε απφ απηά πνπ έβιεπα. 

  0  1  2  3  4 

 

11. Δίρα ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο εθίδξσζε, ηξέκνπιν θαη έληνλνπο θαξδηαθνχο 

παικνχο. 

  0  1  2  3  4 

 

12. Έλησζα φηη ζα κπνξνχζα λα ιηπνζπκήζσ. 

  0  1  2  3  4 

 

13. θέθηεθα φηη κπνξεί λα πεζάλσ. 

  0  1  2  3  4 

 

 

 

 


