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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η εφαρµογή, η µέτρηση και ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας ενός εργαλείου αποτύπωσης των δυσκολιών που συναντούν οι 

νοσηλευτές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Το συγκεκριµένο εργαλείο µέτρησης χρησιµοποιήθηκε σε 13 

Μ.Ε.Θ. από 7 νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Στην έρευνα συµµετείχαν οι νοσηλευτές των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας. ∆ηµιουργήθηκε πρότυπο ερωτηµατολόγιο το οποίο 

τροποποιήθηκε µετά από συνεντεύξεις µε νοσηλευτές και διαδικασίες προελέγχου. Το 

ερωτηµατολόγιο που αποτελούνταν από κλειστού τύπου ερωτήσεις εκφρασµένες σε 

5βαθµη κλίµακα Likert διανεµήθηκε στις Μ.Ε.Θ. και συµπληρώθηκε το πρώτο 

δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2010. Πραγµατοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση  

προκειµένου να δηµιουργηθούν αθροιστικές κλίµακες των οποίων η αξιοπιστία και 

εγκυρότητα ελέγχθηκε µε διάφορες στατιστικές τεχνικές. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ερωτηµατολόγιο συµπλήρωσαν 172 νοσηλευτές των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας που συµµετείχαν στην έρευνα (ποσοστό 

ανταπόκρισης 66,1%). Η παραγοντική ανάλυση των στοιχείων του ερωτηµατολογίου 

οδήγησε στη δηµιουργία πέντε αθροιστικών κλιµάκων: «καταλληλότητα χώρων», 

«συνεργασία», «υλικά», «εργονοµία εξοπλισµού» και «ψυχολογική επιβάρυνση». Οι 

τιµές του συντελεστή Cronbach alpha στις κλίµακες ήταν µεγαλύτερες από 0,65.  

Η εγκυρότητα περιεχοµένου διασφαλίστηκε στο στάδιο του προελέγχου. Για να 

εξεταστεί η συγκλίνουσα και διακρίνουσα εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου 

χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσµατα των 

συσχετίσεων των στοιχείων µε τις αθροιστικές κλίµακες στις οποίες ανήκουν ήταν 

ικανοποιητικά (µεγαλύτερα του 0,40), ενώ ήταν σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερα των 

συσχετίσεων των στοιχείων µε άσχετες κλίµακες. 

Τέλος, υπολογίστηκε το ποσοστό των απαντήσεων που αφορούσαν στον ανώτατο 

(ceiling effect) και στον κατώτατο (floor effect) βαθµό δυσκολίας σε καθεµιά από τις 

αθροιστικές κλίµακες. Αυτά αποτελούν µέτρα της ευαισθησίας (sensitivity) ενός 

ερωτηµατολογίου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσµατα της έρευνας θεωρούνται 

ικανοποιητικά όσον αφορά στην αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου. Ο 
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µεγαλύτερος βαθµός συµφωνίας για παράγοντα που επιβαρύνει και δυσκολεύει το 

έργο των νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ., εµφανίζεται στην κλίµακα «καταλληλότητα 

χώρου» καθώς και στην κλίµακα «υλικά».  Μελλοντικές έρευνες που θα αφορούν 

είτε στον ίδιο πληθυσµό είτε σε µεγαλύτερο, µε την ταυτόχρονη βελτίωση του 

ερωτηµατολογίου, κρίνονται απαραίτητες.   
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Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου σε όλους όσους συµµετείχαν και 

βοήθησαν µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου στη διεξαγωγή της παρούσας 

µελέτης. 

 

Φυσικά, οφείλω πολλά και ευχαριστώ γι’ αυτό τον επιβλέποντα καθηγητή Βασίλη 
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ολοκληρωθεί η παρούσα διπλωµατική εργασία. 

 

Τέλος, ευγνωµονώ όλους τους «δικούς» µου ανθρώπους που µε τη διακριτική τους 

αρωγή βοήθησαν να έχει αυτό το ταξίδι αίσιο τέλος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – Μ.Ε.Θ. (Intensive Care Unit - ICU) είναι 

ειδικά εξοπλισµένο και στελεχωµένο σχετικά µικρό τµήµα του νοσοκοµείου, 

αφιερωµένο στην αντιµετώπιση ασθενών µε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, 

όπου λαµβάνουν µέρος σύνθετες ιατρικές και νοσηλευτικές παρεµβάσεις και 

διεργασίες, µε τη βοήθεια εξειδικευµένου προσωπικού και τεχνολογικού εξοπλισµού.        

Ορθά η Μ.Ε.Θ. χαρακτηρίζεται ως το νοσοκοµείο µέσα στο νοσοκοµείο για να 

υποδηλωθεί η µεγάλη σπουδαιότητά της όσον αφορά το φάσµα και τη βαρύτητα των 

νοσηµάτων που καλείται να αντιµετωπίσει. (Ρούσσος 2000) 

Oι νοσηλευτές των Μ.Ε.Θ. θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία των 

εργαζόµενων που επιδιώκουν «υψηλούς στόχους» καθώς πρέπει να διαθέτουν 

εξειδικευµένες γνώσεις από τη στιγµή που εργάζονται σ’ ένα χώρο «ανταγωνιστικό», 

αυξηµένων απαιτήσεων και υψηλών προδιαγραφών. (Taylor  et al 2002) 

Σ’ αυτή την πολυπλοκότητα έγκειται και η διαφοροποίηση της Εντατικής 

Νοσηλευτικής, η οποία καλύπτει και διαχειρίζεται πεδία και καταστάσεις που είναι 

αδύνατο να καλυφθούν από τους νοσηλευτές που εργάζονται σε άλλα τµήµατα. 

Στην παρούσα µελέτη αντικειµενικός σκοπός είναι να διερευνηθούν οι 

δυσκολίες που συναντούν οι νοσηλευτές Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στην 

άσκηση των καθηκόντων τους. Στην έρευνα συµµετείχαν νοσηλευτές από 13 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε 7 νοσοκοµεία της Θεσ/νίκης. Για τη διεξαγωγή της 

χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο τύπου Likert, µε το οποίο προσπαθήσαµε να 

εκτιµήσουµε τις απόψεις των νοσηλευτών. Το ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε ως προς 

την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συνεχής πρόοδος της ιατρικής 

επιστήµης έχουν επιτρέψει σήµερα την υποστήριξη βαριά ασθενών, που πριν µερικά 

χρόνια θεωρούνταν καταδικασµένοι, µέσα σε ειδικά τµήµατα κάποιων νοσοκοµείων, 

τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.  

 Η Εντατική Θεραπεία (Intensive Care Medicine or Critical Care Medicine) 

είναι κλάδος της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται κυρίως µε την αντιµετώπιση 

ασθενών µε οξέα απειλητικά νοσήµατα. (Choe  et al 2004) 

Η ιστορική εξέλιξη των Μ.Ε.Θ. σχετίζεται µε την ανάπτυξη των αιθουσών 

µετεγχειρητικής ανάνηψης ή µε την εµφάνιση της επιδηµίας πολιοµυελίτιδας στις 

αρχές του 1950, όταν η χρήση της µηχανικής αναπνοής είχε σαν αποτέλεσµα τη 

µείωση της θνησιµότητας. Όµως, η εντατική θεραπεία δεν περιορίζεται στη 

µετεγχειρητική  ανάνηψη ή τη χρήση των αναπνευστήρων. Τη δεκαετία 1960-70 

δηµιουργήθηκαν οι µονάδες εµφραγµάτων για την αντιµετώπιση των επιπλοκών των 

εµφραγµάτων του µυοκαρδίου. Στη δεκαετία 1970-80, άρχισαν να αναγνωρίζονται οι 

λοιµώξεις, η σήψη, η σηπτική καταπληξία καθώς και η βαρύτητα των εκδηλώσεών 

τους. Κατά το χρονικό διάστηµα 1980-90 το ενδιαφέρον της εντατικής θεραπείας 

στράφηκε στην παθοφυσιολογική αντιµετώπιση του συνδρόµου της πολλαπλής 

οργανικής ανεπάρκειας. Σήµερα, η εντατική θεραπεία αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα 

µε ευρύ φάσµα νοσηµάτων, τα οποία έχουν ως κοινό παρονοµαστή τη µεγάλη 

βαρύτητα, την εµφάνιση επιπλοκών και την απειλή της ζωής. 

Η ίδρυση νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας  και η ανάπτυξη των ήδη 

υπαρχουσών είναι κοινωνική απαίτηση των προηγµένων λαών. Η Ευρωπαϊκή 

Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, µετά από σχετική µελέτη, εκτίµησε ότι οι 

πραγµατικές ανάγκες σε κρεβάτια Μ.Ε.Θ. των νοσοκοµείων που εφηµερεύουν είναι 

4% επί των συνολικών κρεβατιών για τα επαρχιακά νοσοκοµεία και πάνω από 10% 

των συνολικών για τα περιφερειακά ή τα πανεπιστηµιακά. (Schmalenberg and 

Kramer 2007)  
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1.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ 

 

Οι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ανήκουν σε 

δύο γενικές κατηγορίες, δηλαδή: 

• Είτε βρίσκονται σε κρίσιµη κατάσταση, είναι αιµοδυναµικά ασταθείς, 

απαιτείται συνεχής χορήγηση ενδοφλέβιων φαρµάκων, πλήρης µηχανική 

υποστήριξη της αναπνοής και συνεχής καταγραφή των ζωτικών σηµείων  

(αρτηριακή πίεση, σφύξεις, θερµοκρασία κ.α.). Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις 

προσφέρονται χωρίς όρια, 

• Είτε είναι ασταθείς µε σοβαρό κίνδυνο να εµφανίσουν µεγάλες επιπλοκές και 

εξαιτίας αυτού, χρειάζονται εντατική παρακολούθηση, για το ενδεχόµενο 

δηλαδή να χρειαστούν άµεση παρέµβαση (π.χ. διασωλήνωση). (European 

Society of Intensive Care Medicine 1991)  

Στην αντιµετώπιση των ασθενών που βρίσκονται µεν σε κρίσιµη κατάσταση, οι 

οποίοι όµως λόγω του υποκείµενου νοσήµατος έχουν αρκετά µειωµένη έως 

ανύπαρκτη πιθανότητα ανάκαµψης και πλήρους ίασης (π.χ. ανακουφιστική θεραπεία 

σε µεταστατικές κακοήθειες), είναι πιθανό να τίθενται ηθικοί προβληµατισµοί και 

ιατρικά διλήµµατα.  

Η Αµερικανική Εταιρία Εντατικής Θεραπείας (Society of Critical Care Medicine 

1999)  καθορίζει τις ιδιαίτερες περιπτώσεις και τις συγκεκριµένες παθήσεις για κάθε 

σύστηµα οργάνων που απαιτούν νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. ως εξής: 

� Καρδιαγγειακό σύστηµα 

Οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου µε επιπλοκές 

Καρδιογενές shock 

� Αναπνευστικό σύστηµα 

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια που απαιτεί µηχανική αναπνευστική υποστήριξη 

(χρήση αναπνευστήρα) 

Πνευµονική εµβολή µε αιµοδυναµική αστάθεια 

� Νευρικό σύστηµα 

Οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο 

Μηνιγγίτιδα 

Κώµα: µεταβολικό, ανοξικό, τοξικής αιτιολογίας 
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Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία 

Σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

� Γαστρεντερικό σύστηµα 

Κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια 

Σοβαρή παγκρεατίτιδα 

� Μεταβολισµός – Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

∆ιαβητική κετοξέωση 

Υπερθυρεοειδική κρίση µε αιµοδυναµική αστάθεια 

Υποφωσφαταιµία µε µυϊκή αδυναµία.  

 

Ιδιαίτερες περιπτώσεις που απαιτούν εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. είναι: 

• Πολυτραυµατίες 

• Shock οποιασδήποτε αιτιολογίας 

• Μετεγχειρητικές και µετατραυµατικές επιπλοκές όπως σύνδροµο 

αναπνευστικής δυσχέρειας, σήψη, λιπώδης εµβολή 

• Αντιδράσεις απόρριψης µεταµοσχευθέντων οργάνων  

• Φαρµακευτικές δηλητηριάσεις µε αιµοδυναµική αστάθεια και διαταραχές 

συνείδησης 

• Τοξιναιµία της κύησης, εµβολή αµνιακού υγρού, αιµορραγίες περί τον τοκετό 

• Θύµατα περιβαλλοντικών καταστροφών (υποθερµία, κεραυνοπληξία, παρ’ 

ολίγον πνιγµός) 

• Κακοήθης υπερθερµία 

• Ηλεκτροπληξία 

• Οξείες αλλεργικές αντιδράσεις 

• Αιµορραγική διάθεση, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 

• Εφαρµογή νέων θεραπευτικών µεθόδων όταν υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης 

σοβαρών επιπλοκών. (Marino 2000)  

 

 

1.3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Μ.Ε.Θ. 

 

Οι ανάγκες της Εντατικής Θεραπείας δηµιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό 

οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας από τα υπόλοιπα τµήµατα του νοσοκοµείου. Όλα τα 
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βαριά περιστατικά όλων των ειδικοτήτων, που έχουν έκπτωση ζωτικών λειτουργιών, 

αλλά µε πιθανότητα επιβίωσης, µεταφέρονται και νοσηλεύονται σ’ ένα ενιαίο χώρο, 

τη Μ.Ε.Θ., κατάλληλα διαµορφωµένο, εξοπλισµένο και στελεχωµένο, προκειµένου 

να τύχουν εντατικής παρακολούθησης, συστηµατικής υποστήριξης, έγκαιρης 

διάγνωσης και αιτιολογικής θεραπείας. Έχουν διατυπωθεί και εφαρµοστεί κανόνες 

λειτουργίας των Μ.Ε.Θ., ώστε να διαθέτουν συνεχή εικοσιτετράωρη και άµεση 

ετοιµότητα σε προσωπικό και εξοπλισµό. 

Για την οργάνωση, την ανάπτυξη και λειτουργία µιας Μ.Ε.Θ. λαµβάνεται υπ’ 

όψιν το είδος της Μ.Ε.Θ., ακολουθούνται οι κατάλληλες κατασκευαστικές αρχές, 

δηµιουργούνται οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, αποκτάται ο κατάλληλος εξοπλισµός 

και, τέλος, η Μ.Ε.Θ. στελεχώνεται µε το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. 

  

 

1.3.1. ΕΙ∆Η ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Α)  ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΕΣ Ή ΓΕΝΙΚΕΣ Μ.Ε.Θ. 

Είναι οι Μ.Ε.Θ. που έχουν τη δυνατότητα να νοσηλεύουν ασθενείς όλων των 

ειδικοτήτων. Ο τύπος αυτός των Μονάδων προσφέρεται για τη συνολική κάλυψη του 

νοσοκοµείου, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ειδικές µονάδες. Ο κατακερµατισµός σε 

επιµέρους µονάδες π.χ. χειρουργικές, παθολογικές κλπ. έχει αποδειχθεί ότι προσθέτει 

µεγαλύτερο κόστος λειτουργίας και συχνά διπλασιάζει τον απαιτούµενο εξοπλισµό. 

∆ιακρίνονται σε Μονάδες επιπέδου Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, ανάλογα µε το είδος του 

νοσοκοµείου που καλύπτουν. Ο διαχωρισµός αυτός έχει στόχο τον περιορισµό των 

δαπανών εξοπλισµού και λειτουργίας των Μ.Ε.Θ.. Σε µικρά νοσοκοµεία, όπου 

νοσηλεύονται απλά περιστατικά, δεν χρειάζονται Μ.Ε.Θ. µε πολυσύνθετα, αλλά µε 

βασικά µέσα υποστήριξης, απλής παρακολούθησης και αυξηµένης φροντίδας. Στις 

περιπτώσεις ειδικών και σπάνιων για τα δεδοµένα ενός µικρού νοσοκοµείου 

περιστατικών, η διακίνηση των ασθενών σε µεγαλύτερα κέντρα προσφέρει οικονοµία 

και ασφάλεια. (Ρούσσος 2000) 

 Μ.Ε.Θ. επιπέδου Ι : Καλύπτουν µικρά τοπικά νοσοκοµεία και είναι µάλλον 

Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.). Έχουν τη δυνατότητα στενής 

νοσηλευτικής και ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης.  

Μ.Ε.Θ. επιπέδου ΙΙ :  Αφορούν µεγαλύτερα γενικά νοσοκοµεία (τριτοβάθµιας 

περίθαλψης). Μπορούν να παρέχουν µεγαλύτερης διάρκειας µηχανική αναπνοή και η 
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παρουσία γιατρού, ικανού να αντιµετωπίσει κάθε έκτακτο συµβάν, καλύπτει όλο το 

24ωρο. Η παθολογική, η φυσιοθεραπευτική και η ακτινολογική υποστήριξη είναι 

δυνατή οποιαδήποτε στιγµή. Συνήθως δεν παρέχουν σύνθετους τύπους υποστήριξης  

ή επεµβατικής παρακολούθησης και ειδικής διερεύνησης (π.χ. µαγνητική 

τοµογραφία). 

Μ.Ε.Θ. επιπέδου ΙΙΙ : Είναι οι Μονάδες των τριτοβάθµιων νοσοκοµείων και 

καλύπτουν όλο το φάσµα της Εντατικής Θεραπείας. Η Μονάδα διαθέτει τον 

απαραίτητο εξοπλισµό για την αντιµετώπιση των συνήθων περιστατικών του 

νοσοκοµείου και καλύπτεται από εξειδικευµένο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό 

και τεχνικό προσωπικό. Μέθοδοι σύνθετης διαγνωστικής και θεραπευτικής 

υποστήριξης και κάλυψη από όλες τις ειδικότητες είναι εφικτές ανά πάσα στιγµή.  

Η ανάλυση της οργάνωσης των Μ.Ε.Θ. που ακολουθεί, αφορά στις πολυδύναµες 

Μονάδες επιπέδου ΙΙΙ. Η οργάνωση των επιπέδου Ι και ΙΙ  Μ.Ε.Θ. προσαρµόζεται 

κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοσοκοµείου, στο οποίο ανήκουν. 

(European Society of Intensive Care Medicine1994)  

 

Β)   ΕΙ∆ΙΚΕΣ Μ.Ε.Θ.  

Οι µονάδες αυτές δέχονται και νοσηλεύουν περιορισµένο, αλλά ειδικό φάσµα 

περιστατικών. Ανάλογα µε το είδος των περιστατικών αυτών διακρίνονται σε: 

• Στεφανιαίες µονάδες 

• Μονάδες µεταµοσχεύσεων 

• Μονάδες εγκαυµάτων 

• Καρδιοχειρουργικές µονάδες 

• Μονάδες νεογνών 

• Παιδοχειρουργικές µονάδες 

• Αναπνευστικές µονάδες 

• Μονάδες αποσυµπίεσης κ.α. 

Η αναγκαιότητα των µονάδων αυτών υπαγορεύεται από το ιδιαίτερο αντικείµενό 

τους, από την αναγκαιότητα αποµόνωσης ορισµένων περιστατικών, αλλά και από τις 

ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και εξειδικευµένες υπηρεσίες που προσφέρει το 

νοσοκοµείο. (European Society of Intensive Care Medicine1994)  
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1.3.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Α)  ΘΕΣΗ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Απαραίτητο είναι να υπάρχει εύκολη επικοινωνία και πρόσβαση µε το 

χειρουργείο, το τµήµα επειγόντων, τα απεικονιστικά εργαστήρια και κυρίως τον 

αξονικό τοµογράφο, καθώς και τις υπόλοιπες Μονάδες του νοσοκοµείου. Στις 

περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να λαµβάνονται στοιχειώδη µέτρα 

της πιο απρόσκοπτης, κατά το δυνατόν, επικοινωνίας µε αυτά τα τµήµατα. Οι 

µετακινήσεις των ασθενών της Μ.Ε.Θ. είναι κατά κανόνα επικίνδυνες. Συστήµατα 

και µηχανήµατα υποστήριξης συνοδεύουν συνήθως τον άρρωστο παράλληλα µε το 

προσωπικό. Οι διάδροµοι, οι πόρτες, οι ανελκυστήρες κλπ θα πρέπει να είναι 

λειτουργικοί σε µια τέτοια κατεύθυνση. (Ρούσσος 2000) 

 

Β)  ΜΕΓΕΘΟΣ Μ.Ε.Θ. 

Μια Μονάδα, για να είναι αποδοτική, πρέπει να διαθέτει ορισµένο αριθµό 

κρεβατιών. Οικονοµοτεχνικές µελέτες έδειξαν ότι οι Μ.Ε.Θ. µε λιγότερο από 6 

κρεβάτια, καθώς και εκείνες µε πληρότητα µικρότερη από 70% είναι οικονοµικά 

ασύµφορες. 

Μεγάλες µονάδες άνω των 20 κρεβατιών, διευθύνονται πιο δύσκολα. Η 

οργάνωση όµως των µονάδων αυτών σε υποτµήµατα, µε κάποια σχετική αυτονοµία 

µεταξύ τους, έχει αποδείξει ασύγκριτα πλεονεκτήµατα. Η δαπάνη σε εξοπλισµό ανά 

ασθενή είναι σαφώς µικρότερη, ενώ η διακίνηση των ασθενών είναι µεγαλύτερη. 

Βαριά και δύσκολα περιστατικά που λιµνάζουν στις εντατικές, δηµιουργούν 

φορτισµένο περιβάλλον, γεγονός που µε τη σειρά του προκαλεί κατάθλιψη και 

απογοήτευση στους εργαζόµενους. Στις µικρές Μ.Ε.Θ. αναγκαστικά επικρατεί αυτή η 

εικόνα. Αντίθετα, η ποικιλία των περιστατικών στις µεγάλες Μ.Ε.Θ. προσφέρει 

περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού 

προσωπικού, αλλά και συναισθήµατα αισιοδοξίας και ικανοποίησης. (Woodrow 

2000) 
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Γ)  ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

Κατά το σχεδιασµό της Μ.Ε.Θ., είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπ’ όψιν:  

I. Οι οδοί διακίνησης του υλικού, καθαρού ή ακάθαρτου, 

II.  Ο περιορισµός των διαδρόµων του προσωπικού, 

III.  Η ευχέρεια στην κίνηση γύρω από τον ασθενή, 

IV.  Η δυνατότητα µετακίνησης του ασθενούς µε το κρεβάτι του, µαζί µε τον 

εξοπλισµό υποστήριξης, 

V. Η δυνατότητα διακίνησης ογκωδών µηχανηµάτων (π.χ. φορητό 

ακτινολογικό), 

VI.  Ο σεβασµός της προσωπικότητας του ασθενή, 

VII.  Ο άπλετος φωτισµός ηµέρας των νοσηλευτικών χώρων, 

VIII.  Η δυνατότητα µεταφοράς του ασθενούς από κρεβάτι σε κρεβάτι ή φορείο 

κατά την είσοδο ή έξοδο, 

IX.  Η προφύλαξη των ασθενών, του προσωπικού και των χώρων εντός και εκτός 

Μ.Ε.Θ. από την ακτινοβολία, τη ραδιενέργεια ή τα αέρια πτητικών υγρών και 

X. Η ανάγκη ψυχολογικής αποφόρτισης των συγγενών. (TE OΗ 1997)  

 

Το σύνολο των λειτουργικών χώρων µιας Μ.Ε.Θ. περιλαµβάνει: 

1) Θαλάµους νοσηλείας, µονόκλινους ή πολύκλινους.  

 Τα µονόκλινα δωµάτια νοσηλείας προορίζονται για ασθενείς που πρέπει να 

προφυλαχθούν από τις λοιµώξεις ή να αποµονωθούν σαν σηπτικοί. Ο αριθµός των 

κυµαίνεται από 1-2/10 κρεβάτια για τις συνηθισµένες πολυδύναµες Μονάδες, µέχρι 

5-6/10 για τις ειδικές. Απαιτείται χώρος τουλάχιστον 25m² για κάθε τέτοιο κρεβάτι. 

Τα πολύκλινα δωµάτια πρέπει να έχουν µέχρι 4 κρεβάτια και ο χώρος τους να είναι 

20m² για κάθε κρεβάτι. 

Μπροστά και γύρω από τα κρεβάτια διατίθεται χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας 

του προσωπικού, των µηχανηµάτων και των άλλων κρεβατιών. Συνιστάται να µην 

υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ των αρρώστων. (Tinsley 1990)  

2) Κεντρικό σταθµό νοσηλείας. 

Ο κεντρικός νοσηλευτικός σταθµός παρακολουθεί περιορισµένο αριθµό ασθενών. 

Σε µεγάλες Μονάδες συνιστάται η λειτουργία περισσότερων σταθµών (1/5-8 

κρεβάτια). Ανεξαρτήτως αν υπάρχει κεντρική εγκατάσταση παρακολούθησης ή όχι, ο 

νοσηλευτής πρέπει να έχει άµεση οπτική επαφή τόσο µε τον ασθενή, όσο και µε το 

monitor, που βρίσκεται ψηλά, πάνω και δίπλα από το κεφάλι του αρρώστου.  
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3) Αποθηκευτικούς χώρους: 

• Αναλώσιµου υλικού (φάρµακα, ενδοφλέβια διαλύµατα, διαλύµατα 

διυλίσεως, εντερικής διατροφής, αποστειρωµένου και µη υλικού, 

ψυγείο φαρµάκων και ψυγείο αίµατος και προϊόντων πλάσµατος), 

• Μηχανηµάτων έτοιµων για χρήση (αναπνευστήρες, αντλίες, 

αναρροφήσεις, µηχανήµατα διύλισης, τροχήλατα και χειρουργικός 

εξοπλισµός, φορητό ακτινολογικό κλπ) 

• Μηχανηµάτων και υλικού µεταφοράς. 

4) Χώρους ιµατισµού, χωριστά καθαρού και ακάθαρτου. 

5) Χώρο καθαρισµού και αποστείρωσης. 

6) Χώρο ακάθαρτου-µολυσµατικού υλικού. 

7) ∆ωµάτιο επεµβατικής ιατρικής και ενδοσκοπήσεων. 

8) Μικρό εργαστήριο έκτακτων εξετάσεων. 

9) Εργαστήριο τεχνικών (συντήρηση, επισκευή µηχανηµάτων). 

10) Χώρο παρασκευής ενδοφλέβιων διαλυµάτων (αν δεν υπάρχει στον κεντρικό 

σταθµό). 

11) Γραφείο προϊσταµένης και νοσηλευτικού προσωπικού. 

12) Χώρους υποδοχής συγγενών, µε χώρους υγιεινής και ένδυσης. 

13) Γραφείο πληροφοριών. 

14) Χώρο ενηµέρωσης συγγενών. 

15) Γραφείο γραµµατείας. 

16) Χώρους προσωπικού (ανάπαυσης, καφέ, υγιεινής, αποδυτήρια). 

17) Κουζίνα (παρασκευή φαγητού ασθενών). 

18) Γραφεία ιατρών (∆ιευθυντού, Επιµελητών Α΄, Επιµελητών Β΄). 

19) Αίθουσα συνεδριάσεων και εκπαίδευσης. 

20) ∆ωµάτια εφηµερευόντων. 

21) Χώρο υλικού καθαριότητας. 

Σαν ελάχιστος χώρος ανάπτυξης µιας Μ.Ε.Θ. µε τα σηµερινά δεδοµένα θεωρείται 

η πολλαπλάσια κατά 2,5-3 φορές έκταση των θαλάµων νοσηλείας. Αρκετοί χώροι 

είναι το ίδιο απαραίτητοι σε µικρές και µεγάλες Μ.Ε.Θ.. Εποµένως, µικρής δύναµης 

Μονάδες απαιτούν µεγαλύτερους αναλογικά χώρους. (European Society of Intensive 

Care Medicine1995)  
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1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι µηχανολογικές, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις των Μ.Ε.Θ. 

πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, να είναι 

επισκευάσιµες ενώ η διαδικασία παραλαβής να είναι καθορισµένη και µε σύνταξη 

πρωτοκόλλου.  

Οι εγκαταστάσεις αερίων (οξυγόνου 100%, πεπιεσµένου ατµοσφαιρικού 

αέρα, άλλα ιατρικά αέρια) και κενού είναι κεντρικές και οι παροχές γίνονται µε 

πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση των πιέσεων. Σύστηµα παρακολούθησης και 

προειδοποιητικού συναγερµού αυτών, βαλβίδες ασφαλείας και διακόπτες ελέγχου 

υπάρχουν, εκτός από το χώρο κεντρικής τροφοδοσίας και σε χώρο προσιτό από το 

προσωπικό της Μ.Ε.Θ.. Για κάθε κρεβάτι πρέπει να υπάρχουν 4 παροχές οξυγόνου, 3 

πεπιεσµένου αέρα και 3 κενού. 

Η ηλεκτρική παροχή είναι 220V µονής φάσης. Για κάθε κρεβάτι 

εγκαθίστανται 16-20 ρευµατολήπτες. Ρευµατολήπτες µετασχηµατισµένου ρεύµατος 

έχουν ξεχωριστό χρώµα και τύπο για κάθε τάση. Γεννήτρια αυτόµατης 

ηλεκτροδότησης τροφοδοτεί εντός 5 sec διακοπής. Το κύκλωµα που τροφοδοτεί η 

γεννήτρια, καλύπτει τις περιοχές νοσηλείας, τα monitors, τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, άλλο ευαίσθητο υλικό και το φωτισµό ανάγκης. 

Ο φυσικός και άπλετος φωτισµός ηµέρας είναι απαραίτητος σε όλους τους 

χώρους νοσηλείας. Ο τεχνητός φωτισµός νύκτας πλησιάζει τη φωτεινότητα ηµέρας 

και σε κάθε κρεβάτι διατίθεται χαµηλός φωτισµός, φωτισµός επεµβατικών πράξεων 

ανά κρεβάτι (ή φορητός) και φωτισµός ανάγνωσης. 

Σε κάθε δωµάτιο ασθενών δίπλα στην είσοδο ή τον προθάλαµο των 

αποµονώσεων υπάρχουν νιπτήρες, ανοικτοί και βαθείς, µε µίκτη-διακόπτη ζεστού και 

κρύου νερού και παροχή αντισηπτικού σαπουνιού. Νιπτήρες υπάρχουν και στους 

χώρους προπαρασκευής των φαρµάκων, του εργαστηρίου και καθαρισµού του 

υλικού. Οι νιπτήρες του προσωπικού και των επισκεπτών είναι χωριστά. Το 

στέγνωµα των χεριών δεν πρέπει να γίνεται µε πετσέτες πολλαπλών χρήσεων 

(διασπορά µικροβίων). 

Ο αερισµός των χώρων πρέπει να γίνεται µε φιλτράρισµα. Όλα τα δωµάτια 

ασθενών πρέπει να έχουν κλιµατισµό ρυθµιζόµενης σταθερής θερµοκρασίας, 

ύγρανσης 30-60% και θετικής ή αρνητικής πίεσης ως προς τους ανοικτούς χώρους. 
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Κλιµατισµός πρέπει να υπάρχει και στους χώρους του προσωπικού, τα γραφεία και 

την αίθουσα συνεδριάσεων. Η θερµοκρασία στους χώρους των ασθενών πρέπει να 

κυµαίνεται µεταξύ 16-27º C αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (European Society of 

Intensive Care Medicine1995) 

Αναγκαία θεωρείται η εγκατάσταση συστήµατος ενδοσυνεννόησης µεταξύ 

των χώρων της Μ.Ε.Θ., γραµµών ενδονοσοκοµειακής τηλεπικοινωνίας σε κάθε 

λειτουργικό χώρο, εξωτερικών τηλεφωνικών γραµµών, συστήµατος κλήσεως του 

νοσηλευτή ανά κρεβάτι, ενδοεπικοινωνίας µε τις αποµονώσεις και συστήµατος 

ασύρµατης κλήσεως και συναγερµού του ιατρικού προσωπικού, της προϊσταµένης, 

των τραυµατιοφορέων και των φυσιοθεραπευτών. 

(Schmalenberg & Kramer. 2007)  

Η ανωτέρω περιγραφή των εγκαταστάσεων αφορά σε Μονάδες επιπέδου ΙΙΙ.  

 

1.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

Το είδος και το σύνολο του εξοπλισµού µιας Μ.Ε.Θ. εξαρτάται από το 

επίπεδό της.  

Ο εξοπλισµός µιας Μ.Ε.Θ. επιπέδου ΙΙΙ περιλαµβάνει: 

1. Κρεβάτια και ξενοδοχειακό εξοπλισµό 

2. Συστήµατα παρακολούθησης (monitors, συσκευές παρακολούθησης 

εγκεφαλικών λειτουργιών, κορεσµού του οξυγόνου, ενδοαρτηριακών αερίων 

κ.α.). 

3. Εξοπλισµό αναπνευστικής υποστήριξης (παρακλίνιοι αναπνευστήρες, φορητοί 

αναπνευστήρες, συσκευές και εξαρτήµατα οξυγονοθεραπείας, υγραντήρες, 

αναρροφήσεις ρυθµιζόµενης χαµηλής/υψηλής πίεσης κ.α.). 

4. Εξοπλισµό µεταφοράς. 

5. Εξοπλισµό καρδιαγγειακής υποστήριξης (απινιδωτές, προσωρινοί διαφλέβιοι 

βηµατοδότες, αντλίες έγχυσης µικρού και µεγάλου όγκου κ.α.). 

6. Εξοπλισµό καθάρσεως (µηχάνηµα αιµοδιύλησης, αντλίες και εξαρτήµατα 

αιµοδιήθησης, υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης).  

7. Ακτινολογικό εξοπλισµό (φορητό ακτινολογικό, διαφανοσκόπια και ενισχυτή 

εικόνας).  
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8. Ενδοσκοπικό εξοπλισµό (εύκαµπτα βρογχοσκόπια, γαστροσκόπιο, άλλα 

ενδοσκόπια). 

9. Εξοπλισµό επεµβάσεων (κεντρικών γραµµών, τραχειοστοµίας, 

γαστροστοµίας, αλλαγών). 

10. Στρώµατα κατακλίσεων. 

11. Συσκευές θέρµανσης-υποθερµίας του σώµατος. 

12. Εξοπλισµό απολύµανσης και αποστείρωσης. 

13. Εξοπλισµό εργαστηρίου (αναλυτές αερίων αίµατος και ηλεκτρολυτών, 

οσµόµετρο, µικροσκόπιο, αναλυτές ελέγχου πηκτικού µηχανισµού και 

βιοχηµικών παραµέτρων). 

14. Συστήµατα µηχανοργάνωσης και καταγραφής. (European Society of Intensive 

Care Medicine 1995)  

 

 

1.6. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 

 

 Η αποτελεσµατικότητα µίας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είναι συνάρτηση 

πολλών παραγόντων και προϋποθέτει κατάλληλους χώρους, σύγχρονη τεχνολογική 

υποστήριξη, επαρκές και καλά εκπαιδευµένο προσωπικό. H σηµασία του ανθρώπινου 

παράγοντα καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η σταδιοποίηση του επιπέδου 

φροντίδας που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας 

(1995), χρησιµοποιεί ως µόνο κριτήριο τη σχέση νοσηλευτών: ασθενών. 

Μια Μ.Ε.Θ. πρέπει να στελεχώνεται από: 

 

Α) Ιατρικό προσωπικό 

Ο διευθυντής της Μ.Ε.Θ. έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας του 

τµήµατος. Πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη επιστηµονική κατάρτιση, ώστε να 

κατευθύνει το διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο και να δίνει τις δέουσες λύσεις στα 

επιστηµονικά προβλήµατα.  

Οι επιµελητές του τµήµατος συνεπικουρούν και συµµερίζονται το έργο του 

διευθυντού. Επιβλέπουν κάθε ενέργεια στο τµήµα και ασκούν υπεύθυνα το 

διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο, καλύπτοντας τη λειτουργία του τµήµατος σε 

24ωρη βάση. Κατευθύνουν και επιβλέπουν τις παρεµβατικές πράξεις των 
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ασκούµενων γιατρών και το χειρισµό του εξοπλισµού και ελέγχουν την ορθότητα των 

νοσηλευτικών πράξεων. 

Οι εξειδικευόµενοι είναι ειδικοί γιατροί (αναισθησιολόγοι, πνευµονολόγοι, 

παθολόγοι, καρδιολόγοι ή χειρουργοί) που απασχολούνται πλήρως σε τακτικό ωράριο 

και σε εφηµερίες. Η χορήγηση του τίτλου εξειδίκευσης στην Ελλάδα απαιτεί την 

άσκηση στην εντατική επί 2ετία. (Ρούσσος 2000) 

 

Β)  Νοσηλευτικό προσωπικό 

Βασική προϋπόθεση για ένα καλό αποτέλεσµα αποτελεί η άριστη συνεργασία 

και επικοινωνία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Οι αρµοδιότητες και οι 

ευθύνες πρέπει να είναι καθαρά οριοθετηµένες. Οι γιατροί έχουν την ευθύνη των 

διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεµβάσεων και µεριµνούν για τη σωστή 

παρακολούθηση. Οι νοσηλευτές έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της νοσηλείας και 

αποτελούν το άγρυπνο µάτι στην παρακολούθηση. Οι νοσηλευτές (-τριες) είναι 

πλήρους απασχόλησης και χρειάζονται ειδική εκπαίδευση-εξειδίκευση στην εντατική 

θεραπεία και την επείγουσα ιατρική. Ο επαρκής αριθµός των νοσηλευτών ανά 

κρεβάτι εξαρτάται από το επίπεδο της Μ.Ε.Θ. και πρέπει να εξασφαλίζει την κάλυψη 

σε 24ωρη βάση. Ο συνολικός αριθµός τους είναι απόρροια των εργασιακών 

δικαιωµάτων της πενθήµερης εργασίας σε κυκλικό ωράριο. Ο αριθµός των 

νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ. ανάλογα µε το επίπεδό τους, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 

Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (1995) πρέπει να έχει ως εξής: 

Επίπεδο Μ.Ε.Θ. Σχέση νοσηλευτών/ασθενών 

σε συνεχή βάρδια 

Απαιτούµενος συνολικός 

αριθµός 

νοσηλευτών/κρεβάτι 

ΙΙΙ (Υψηλότερο) 1/1 6 

ΙΙ 1/1.6 4 

Ι (Χαµηλότερο) 1/3 2 

 

H ανεπαρκής νοσηλευτική κάλυψη αποδεδειγµένα σχετίζεται µε σοβαρά 

ανεπιθύµητα συµβάµατα που µπορεί να αφορούν τη νοσηλεία, την παρακολούθηση ή 

τη γενικότερη ασφάλεια του ασθενούς (π.χ. αποσωλήνωση). Υπάρχουν στοιχεία που 

υποδηλώνουν ότι το αυξηµένο νοσηλευτικό φορτίο αποτελεί παράγοντα κακής 

έκβασης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σε πρόσφατη µελέτη, όταν ένας νοσηλευτής 
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ήταν υπεύθυνος για περισσότερα από δύο κρεβάτια, υπήρχε σηµαντική παράταση της 

διάρκειας παραµονής σε Μ.Ε.Θ. (Pronovost 2001). Όταν ένας νοσηλευτής έχει 

ευθύνη για τρία αντί για δύο κρεβάτια, αυξάνει ο κίνδυνος επιπλοκών από το 

αναπνευστικό καθώς και η πιθανότητα επαναδιασωλήνωσης.  

Οι Depasse et al (1998) αναφέρουν, σε µια µελέτη τους για την εικόνα της 

νοσηλευτικής σε Μ.Ε.Θ. ευρωπαϊκών χωρών, ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στη 

στελέχωση των Μ.Ε.Θ. µε νοσηλευτικό προσωπικό µεταξύ των διαφόρων κρατών, 

όπως σε 79% των Μ.Ε.Θ. στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν >3 νοσηλευτές / κρεβάτι, 

σε 71,4% των Μ.Ε.Θ. στη Γερµανία υπάρχουν 2-3 νοσηλευτές / κρεβάτι, ενώ σε 75% 

των Μ.Ε.Θ. στη Σουηδία υπάρχουν <2 νοσηλευτές / κρεβάτι. Σε σύγκριση µε τα 

ευρωπαϊκά δεδοµένα παρατηρείται ότι η χώρα µας κινείται σε µέτρια έως χαµηλά 

επίπεδα στελέχωσης από νοσηλευτές, ενώ αν η σύγκριση γίνει µε τα αντίστοιχα 

αµερικανικά στοιχεία (4,5 νοσηλευτές / κρεβάτι), η έλλειψη των νοσηλευτών στις 

ελληνικές Μ.Ε.Θ. είναι ακόµα µεγαλύτερη (2,4 νοσηλευτές / κρεβάτι). 

 

Γ) Φυσιοθεραπευτές 

Ο φυσιοθεραπευτής είναι απαραίτητος σε όλα τα ωράρια και η έλλειψη του 

ενδεχοµένως να οδηγήσει σε παράταση της νοσηλείας, επιπλοκές και µεγαλύτερο 

κόστος.  

∆) Τεχνικό προσωπικό 

Ο τεχνολογικός εξοπλισµός της Μ.Ε.Θ., που είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους, 

εξαιρετικά πολύπλοκος και ευαίσθητος, χρειάζεται συχνή συντήρηση για να είναι 

διαθέσιµος ανά πάσα στιγµή και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η τεχνική 

κάλυψη της Μ.Ε.Θ. είναι αναγκαία κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. 

 

Ε) Βοηθητικό προσωπικό 

Η παρουσία νοσοκόµου και βοηθού νοσηλεύτριας για τη νοσηλευτική 

φροντίδα και περιποίηση είναι απαραίτητη όλο το 24ωρο. Τραυµατιοφορέας για τη 

διακοµιδή των ασθενών, καθαρίστρια καθώς και προσωπικό για τη διακίνηση υλικού 

και δειγµάτων πρέπει να αποτελούν µόνιµο ανθρώπινο δυναµικό της Μ.Ε.Θ.. 
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Στ)  Παρασκευαστές 

Ένας παρασκευαστής είναι απαραίτητος για τις αιµοληψίες της Μ.Ε.Θ., 

τουλάχιστον στο τακτικό ωράριο. 

 

Ζ)  Γραµµατέας 

Ένας γραµµατέας είναι απαραίτητος στο τακτικό ωράριο ανά 12 το ανώτερο 

κρεβάτια. 

 

Η)  Λοιπό προσωπικό. 

Τεχνικοί ακτινολογικού, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί πρέπει να είναι 

διαθέσιµοι ανά πάσα στιγµή από τη δύναµη του νοσοκοµείου, και διαιτολόγοι στο 

τακτικό ωράριο. (European Society of Intensive Care Medicine 1995)  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1. ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. 

 

Τα καθήκοντα των νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ. δεν περιορίζονται στην εκτέλεση 

απλών νοσηλευτικών διεργασιών µε την έννοια µόνο της µέτρησης και της 

καταγραφής. Επιβάλλεται συνεχής εγρήγορση για τον εντοπισµό και την ιεράρχηση 

των προβληµάτων και αναγκών του κάθε ασθενούς ατοµικά, τον προγραµµατισµό 

επίλυσής τους µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις, καθώς και τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων αυτών. 

Το σύνολο των νοσηλευτικών διεργασιών στη Μ.Ε.Θ. περιλαµβάνει 

(Στογιαννίδη και συν 2006): 

• Την παρακολούθηση των ζωτικών σηµείων. 

Μια από τις ιδιαιτερότητες της νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς στη 

Μ.Ε.Θ. αποτελεί η ωριαία παρακολούθηση και λήψη ζωτικών σηµείων όχι όµως 

απλά µε τη διεργασία της καταγραφής τους, αλλά της συνεχούς παρακολούθησης και 

ελέγχου των συστηµάτων του ανθρωπίνου σώµατος και την τροποποίηση των 

νοσηλευτικών παρεµβάσεων ανάλογα µε τις επιµέρους ανάγκες.  

Τα συστήµατα που παρακολουθούνται είναι: 
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- Το καρδιαγγειακό (καρδιακός ρυθµός, αρτηριακή πίεση, κεντρική φλεβική 

πίεση). 

- Το αναπνευστικό  (η συχνότητα και ο τύπος των αναπνοών για τη διαπίστωση 

πιθανών φαινοµένων ταχύπνοιας, υπέρπνοιας ή άπνοιας που είναι δυνατό να 

σηµαίνει κόπωση των αναπνευστικών µυών ή επιβάρυνση της γενικής 

κατάστασης του ασθενούς). 

- Το ουροποιητικό  (µετράται και καταγράφεται η ωριαία αποβολή των ούρων 

καθώς και η ποιότητά τους ως προς το χρώµα και την πυκνότητά τους). 

- Το κεντρικό νευρικό σύστηµα  (επίπεδο συνείδησης του ασθενούς καθώς και ο 

βαθµός καταστολής του). 

- Το πεπτικό σύστηµα  (ανοχή εντερικής σίτισης, κενώσεις). 

- Το δέρµα  (εξανθήµατα, σηµεία αγγειοσύσπασης, κατακλίσεις). 

- Θερµοκρασία.(Proehl et al, 1999, pp 99-113)  

• Τη χορήγηση φαρµάκων σύµφωνα µε τις ιατρικές οδηγίες. 

• Την περιποίηση του σώµατος 

Η υγιεινή και η καθαριότητα αποτελούν βασικές και καθηµερινές ανάγκες της 

ανθρώπινης ύπαρξης, και ιδιαίτερα των ασθενών στη Μ.Ε.Θ. που δεν έχουν τη 

δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Εκτός όµως από την καθαριότητα, η περιποίηση του 

σώµατος στοχεύει και στη δηµιουργία αισθήµατος άνεσης και φροντίδας από την 

πλευρά του αρρώστου. Η άµεση αυτή επαφή, δίνει τη δυνατότητα στο νοσηλευτή να 

επικοινωνήσει µαζί του (αν δεν είναι σε καταστολή) και να ελέγξει το επίπεδο 

συνείδησής του.  

•  Τη φροντίδα και παρακολούθηση ενδαγγειακών καθετήρων, καθετήρων 

πεπτικού και ουροποιητικού. 

•  Την περιποίηση του τραχειοσωλήνα 

Οι ασθενείς της Μ.Ε.Θ. είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

διασωληνωµένοι ή τραχειοστοµηµένοι και δέχονται µηχανική υποστήριξη. Για το 

λόγο αυτό η παρακολούθησή τους πρέπει να είναι συνεχής και ανάλογη µε το βαθµό 

δυσκολίας της εκτέλεσής της διασωλήνωσης ή της τραχειοστοµίας. 

• Τον χειρισµό των παροχετεύσεων και των στοµιών. 

• Τη φροντίδα και  παρακολούθηση των τραυµάτων. 

• Την πρόληψη των προβληµάτων ακινητοποίησης. 
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Για την πρόληψη των επιπλοκών από την παρατεταµένη ακινητοποίηση του 

ασθενούς (κατακλίσεις, σπαστικότητα, ατελεκτασίες, κατακράτηση βρογχικών 

εκκρίσεων κλπ), ζωτική σηµασία έχει η συχνή αλλαγή της στάσης του σώµατος 

καθώς και η διατήρηση της σωστής θέσης του σώµατος. 

• Την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς. 

Οι ανάγκες των ασθενών στις Μ.Ε.Θ. είναι πολυπληθείς και πολύπλοκες. Η 

κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση των αναγκών του ασθενούς αποτελεί θεµελιώδη αρχή 

της νοσηλευτικής επιστήµης. Το ίδιο το περιβάλλον της Εντατικής προκαλεί 

δυσφορία στον ασθενή καθώς εκεί µέσα είναι γυµνός, µόνο µε ένα σεντόνι, µέσα σ’ 

ένα µικτό δωµάτιο και δε µπορεί να φωνάξει ότι πονά. Οι νοσηλευτές πρέπει να 

διατηρούν τον ανθρωπισµό σε αυτό το χώρο. Η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να 

είναι εξατοµικευµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Αυτές οι ανάγκες 

πρέπει να αξιολογούνται και να διαµορφώνονται ανάλογα και µε τις πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται από τους συγγενείς και την  οικογένεια. (Καλαφάτη 2006)  

 Αντίθετα µε όλους τους άλλους επαγγελµατίες υγείας, οι νοσηλευτές είναι 

κοντά στους ασθενείς σε κάθε βάρδια, όλο το 24ωρο. Βασικός ρόλος του νοσηλευτή 

είναι να είναι «µε τον ασθενή για τον ασθενή», γεγονός που είναι σύµφωνο µε το 

ρόλο του συνηγόρου που τους αποδίδεται. Ο νοσηλευτής καλείται πολλές φορές να 

πάρει αποφάσεις σε ηθικά θέµατα τόσο για τον ασθενή και το οικείο περιβάλλον του, 

όσο και σε θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. και των σχέσεων µε τους 

συναδέλφους.  

• Ειδικές δεξιότητες όπως:  

- Η τοποθέτηση ρινογαστρικών σωλήνων, καθετήρων ουροδόχου κύστης, 

αρτηριακών γραµµών. 

- Ο χειρισµός των µηχανηµάτων υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. 

- Η γνώση των αλγόριθµων καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.  

- Η γνώση της τεχνικής απινίδωσης και εξωτερικού βηµατοδότη. 

- Οι µέθοδοι µέτρησης αιµοδυναµικών παραµέτρων (π.χ. αέρια αίµατος). 

- Η αναρρόφηση των βρογχικών εκκρίσεων. (Καλαφάτη 2006)  
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2.2. Ο ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. 

 

Οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι νοσηλευτές στις Μ.Ε.Θ. 

απαιτούν γνωστικές, τεχνικές, διαπροσωπικές, ηθικές και νοµικές δεξιότητες. Εκτός 

από το ρόλο της άµεσης φροντίδας υγείας, οι νοσηλευτές αναλαµβάνουν 

εξειδικευµένους ρόλους, όπως διαχειριστές – συντονιστές της φροντίδας, 

εκπαιδευτές, σύµβουλοι και ερευνητές. Ο Player (2004) αναφέρει ότι η διαµάχη της 

τέχνης κατά της επιστήµης στη νοσηλευτική είναι µια επέκταση της διαµάχης του 

ανθρωπισµού κατά της µηχανοκρατίας που παρατηρείται στη φιλοσοφία. Η τέχνη της 

Εντατικής Νοσηλευτικής, δηλαδή η διαδικασία της «εισαγωγής» ανθρωπισµού στη 

Μ.Ε.Θ., µπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα από τους νοσηλευτές της Μ.Ε.Θ. µε το: 

• Να είναι παρόντες 

• Να µοιράζονται 

• Να υποστηρίζουν 

• Να εµπλέκονται 

• Να ερµηνεύουν 

• Να συνηγορούν 

Σ’ αυτή την πολυπλοκότητα έγκειται και η διαφοροποίηση της Εντατικής 

Νοσηλευτικής, η οποία καλύπτει και διαχειρίζεται πεδία και καταστάσεις που είναι 

αδύνατο να καλυφθούν από τους περισσότερους κλινικούς νοσηλευτές. 

Oι νοσηλευτές των Μ.Ε.Θ. θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία των 

εργαζόµενων που επιδιώκουν «υψηλούς στόχους» καθώς διαθέτουν εξειδικευµένες 

γνώσεις, εργάζονται σ’ ένα χώρο «ανταγωνιστικό», αυξηµένων απαιτήσεων και 

υψηλών προδιαγραφών. (Taylor  et al 2002) 

Η νοσηλευτική είναι ανθρωποκεντρική υπηρεσία και βασίζεται σε σχέσεις µε 

άτοµα, τους συναδέλφους και τα άλλα µέλη της οµάδας φροντίδας υγείας. Οι 

νοσηλευτές των Μ.Ε.Θ. αναπτύσσουν αµφίδροµη επαγγελµατική και συναισθηµατική 

σχέση, η οποία βασίζεται σε σταθερά θεµέλια όπως στους γρήγορους ρυθµούς 

δράσης, τη συλλογική αντιµετώπιση των προβληµάτων, τη χαρά της επιτυχίας ή και 

την πίκρα της αποτυχίας. Συνήθως έχουν περιθώρια αυτονοµίας κατά την εκτέλεση 

των νοσηλευτικών πράξεων. Η συνεργασία µε τους γιατρούς είναι επαγγελµατική, µε 

αλληλοσεβασµό και µε την αποδοχή ότι  κάθε επαγγελµατική οµάδα έχει την ανάγκη 

της άλλης για τη λειτουργία των Μ.Ε.Θ. και τη φροντίδα των βαρέως πασχόντων.  
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Συχνά όµως παρατηρείται η εκτέλεση καθηκόντων και η υιοθέτηση ρόλων άλλων 

κατηγοριών και κλάδων προσωπικού, γεγονός που επιφέρει δυσαρέσκεια, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, έλλειψη ικανοποίησης, αρνητική επίπτωση στην παραγωγικότητα και 

πολλές συγκρούσεις. 

Η συµµετοχή των νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. σε επιστηµονικούς και 

επαγγελµατικούς οργανισµούς είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξέλιξη και 

διασφάλιση του ρόλου τους. Ο νοσηλευτής οφείλει να συµµετέχει σε επιστηµονικές 

εκδηλώσεις και να ανανεώνει συνεχώς το γνωστικό του αντικείµενο. Η βασική του 

εκπαίδευση τον βοηθάει στην ανάλυση πληροφοριών πολλαπλών επιπέδων. Στις 

εκπαιδευτικές του δραστηριότητες περιλαµβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού 

του τµήµατος, των συγγενών του ασθενούς και ενίοτε και η εκπαίδευση του ίδιου του 

ασθενούς.(Ball & Colligate 2003)  

Ο νοσηλευτής συµµετέχει και στη διοίκηση του τµήµατος µε κυριότερο 

εκπρόσωπο τον προϊστάµενο της Μ.Ε.Θ.. Ο ρόλος του είναι να σχεδιάζει, να 

οργανώνει να κατευθύνει, και να ελέγχει τους διαθέσιµους ανθρώπινους, υλικούς και 

οικονοµικούς πόρους για την απόδοση ποιοτικής φροντίδας. Η υιοθέτηση 

στρατηγικών ενδυνάµωσης των νοσηλευτών, αύξησης του επαγγελµατισµού τους 

καθώς και η εφαρµογή διεθνώς αποδεκτών προτύπων και πρωτοκόλλων συµβάλλει 

καθοριστικά προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Ως ενδυνάµωση ορίζεται η 

δηµιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα άτοµα µπορούν να συµπεριφέρονται ως 

υπεύθυνοι ενήλικες και όπου η διαδικασία λήψης αποφάσεων πραγµατοποιείται τη 

στιγµή όπου η γνώση είναι στο υψηλότερο σηµείο της. (Ulrich et al 2006) 

Ένας νέος ρόλος που αναλαµβάνει ο νοσηλευτής της Μ.Ε.Θ. είναι αυτός του 

συνδέσµου (ή του συµβούλου) όπως ονοµάζεται σε πολλές χώρες. Ο νοσηλευτής 

είναι αυτός που µεσολαβεί εκ µέρους του ασθενούς, για την επικοινωνία µε την 

οικογένειά του, καθώς και µε τους άλλους επαγγελµατίες υγείας (κοινωνικό 

λειτουργό, ψυχολόγο, φυσικοθεραπευτή κλπ) σε περίπτωση που δε µπορεί να 

επικοινωνήσει ο ίδιος. (Player 2004)  

Αναµφισβήτητα ο πολύπλοκος ρόλος του νοσηλευτή σε µια Μ.Ε.Θ. γίνεται 

όλο και πιο απαιτητικός δεδοµένων των αλλαγών που παρατηρούνται σε όλα τα 

επίπεδα της τεχνολογίας, των τεχνικών, της θεραπείας και γενικότερα σε όλα τα 

επίπεδα των επιστηµών υγείας. Οφείλει να ενηµερώνεται καθηµερινά για τις 

καινούργιες εξελίξεις έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του 

χώρου όπου εργάζεται. Η ηθική ανταµοιβή του είναι να βλέπει τον ασθενή να ανακτά 
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τις δυνάµεις του, να αποδεσµεύεται σιγά σιγά από την τεχνολογική υποστήριξη που 

του παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του στη Μ.Ε.Θ. και να µπορεί να 

επιβιώσει πλέον µόνος του. 

 

 

2.3. ΤΟ STRESS ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. 

 

 Οι νοσηλευτές, και ειδικά  εκείνοι της Μ.Ε.Θ., είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε 

στρεσογόνους παράγοντες και ευάλωτοι στην εµφάνιση επαγγελµατικής 

εξουθένωσης (burnout syndrome) κυρίως λόγω της φύσης της δουλειάς τους και των 

συναισθηµατικών της απαιτήσεων. Ιδιαίτερα στενή είναι η σχέση επαγγελµατικής 

εξουθένωσης και εργασιακού στρες αφού για κάποιους η επαγγελµατική εξουθένωση 

είναι µια µορφή εργασιακού στρες. (Poncet  et al 2007) 

 Οι επιπτώσεις δεν αφορούν µόνο στην ευεξία των νοσηλευτών, αλλά έχουν 

και αρνητικό αντίκτυπο στην αντιµετώπιση των αναγκών των  ασθενών, στην 

ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόµενη φροντίδα καθώς και στην πορεία και 

έκβαση της υγείας τους.   

Το σύνδροµο Burnout αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας 

του 1970 από τον Freudeburger και το όρισε ως εξάντληση του ατόµου. Ο όρος 

προέρχεται από την αθλητική αργκό της δεκαετίας του 1930 στις ΗΠΑ. και παίρνει 

σήµερα ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις. Το σύνδροµο της επαγγελµατικής 

εξουθένωσης αποτελεί µια µακροχρόνια αντίδραση στο εργασιακό στρες και 

εµφανίζεται κυρίως σε άτοµα που ασκούν κοινωνικό λειτούργηµα και ενέχουν το 

στοιχείο της διαπροσωπικής επαφής. (Jones 1990)  

 Έχουν προταθεί πολλοί ορισµοί αλλά ο ευρύτερα αποδεκτός είναι αυτός που 

έχει δώσει η Maslach (1986), σύµφωνα µε την οποία το σύνδροµο χαρακτηρίζεται 

από τρεις διαστάσεις: την συναισθηµατική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και το 

αίσθηµα µειωµένων προσωπικών επιτευγµάτων. Ωστόσο δε λείπουν και πολλά άλλα 

συµπτώµατα όπως το αίσθηµα διαρκούς κόπωσης, χρόνιο στρες, αντικοινωνική 

συµπεριφορά, θυµός, απογοήτευση, αϋπνίες, ηµικρανίες, ταχυκαρδίες, υψηλή πίεση, 

µειωµένη ή αυξηµένη όρεξη, διάφορες καταχρήσεις κλπ. Το σύνδροµο µοιάζει αλλά 

δεν ταυτίζεται µε την κατάθλιψη.  
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Υπάρχουν χαρακτηριστικά στο εργασιακό περιβάλλον που έχουν εντοπισθεί 

ότι είναι συνυπεύθυνα για την ανάπτυξη έντονου στρες που οδηγεί σε επαγγελµατική 

εξουθένωση τους νοσηλευτές που εργάζονται κυρίως σε Μ.Ε.Θ.. Ο µεγάλος φόρτος 

εργασίας, ο φόβος του θανάτου, η επαφή µε ασθενείς που βρίσκονται κοντά στο 

τέλος της ζωής τους, ο φόβος αποτυχίας, η αδυναµία επικοινωνίας του νοσηλευτή µε 

τον ασθενή και τα µέλη της οικογένειας του, οι συγκρουσιακές καταστάσεις µεταξύ 

του προσωπικού, η έκθεση του νοσηλευτή στη θλίψη των συγγενών και στον πόνο 

του ασθενή, η σύγκρουση ρόλων, η ένταση,  η 
έλλειψη ανταµοιβών, η διάψευση 

εργασιακών προσδοκιών, η έλλειψη καινοτοµιών και φυσικής άνεσης, η έλλειψη 

υποστηρικτικού δικτύου, η έλλειψη ανατροφοδότησης, το περιβάλλον που 

υπονοµεύει την αυτονοµία. (McVicar 2003)    

            Τονίζεται από έρευνες σε Μ.Ε.Θ. (Boyle  et al 1991), ότι,  ανάµεσα στους 

παράγοντες που συµβάλλουν στην εµφάνιση του συνδρόµου, είναι το φυσικό 

περιβάλλον. Συγκεκριµένα, οι µικροί χώροι, όπου δύσκολα χωράνε τα πολύπλοκα 

µηχανήµατα που είναι απαραίτητα για τους ασθενείς, οι απαιτήσεις της δουλειάς, τα 

επαναλαµβανόµενα καθήκοντα, µε άλλα λόγια η µονότονη εργασία, ο πυρετώδης 

βηµατισµός, οι κυκλικές βάρδιες και το σήκωµα και η µετακίνηση των ασθενών.  

            Ο θόρυβος έχει καταγραφεί ως ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας της 

επαγγελµατικής υγείας, σε σωµατικό και ψυχικό επίπεδο. ∆ηµιουργεί µείωση 

απόδοσης από τη µια, ενώ από την άλλη προκαλεί  ψυχολογική και σωµατική ένταση. 

Οι κύριες πηγές θορύβου στη ΜΕΘ είναι από τον εξοπλισµό π.χ τα alarms, τα 

οξύµετρα, από τις νοσηλευτικές παρεµβάσεις στον ασθενή, π.χ. ενδοτραχιακή 

αναρρόφηση. ( Adali & Priami 2004)   

           Έρευνα που έγινε σε 100 νοσηλευτές των ΜΕΘ (Κοροµπέλη 2004) απέδειξε 

ότι υφίστανται το φαινόµενο επαγγελµατικής εξουθένωσης, ειδικά άτοµα που 

εργάζονται µονίµως στη νυχτερινή βάρδια. Το κουδούνισµα του τηλεφώνου και οι 

προειδοποιητικοί ήχοι των monitors θεωρούνται οι πιο συνηθισµένοι στρεσογόνοι 

ήχοι που οδηγούν στην εµφάνιση πονοκεφάλου, σε υπερένταση και καρδιαγγειακά 

προβλήµατα µετά από µακροχρόνια έκθεση. Σε ψυχολογικό επίπεδο τα συµπτώµατα 

εντοπίζονται σε αρνητική συµπεριφορά, ανεπαρκή παρατεταµένη µνήµη, ελλιπή 

κρίση, µειωµένη ευαισθησία και συναισθηµατική εξουθένωση.  

           Το προσωπικό των ΜΕΘ αναγκασµένο να εργάζεται µε το σύστηµα της 

βάρδιας κατά τη νύχτα διακόπτει το βιολογικό εικοσιτετράωρο ρυθµό που 

καθορίζεται από το ρολόι του εγκεφάλου. Το αποτέλεσµα της αποδιοργάνωσης αυτής 
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δηµιουργεί αίσθηµα κούρασης και υπνηλίας, λήθαργο και προβλήµατα αϋπνίας, 

πέψης και  µείωση της πνευµατικής επιδεξιότητας και απόδοσης. Μακροπρόθεσµα  

αυτές οι διαταραχές του ύπνου µπορεί να οδηγήσουν σε µόνιµες και σοβαρές 

επιπλοκές του νευρικού συστήµατος, όπως είναι χρόνια κόπωση, αλλαγή στον τρόπο 

συµπεριφοράς του ατόµου, µόνιµη κατάσταση άγχους και κατάπτωσης, καταστάσεις 

που χρήζουν ιατρική βοήθεια. Οι επαγγελµατίες υγείας αναφέρουν κατά κύριο λόγο 

νευρικότητα και κόπωση και συµπτώµατα που χαρακτηρίζουν το σύνδροµο της 

επαγγελµατικής εξουθένωσης. (Adali & Priami 2004)   

            Στη µελέτη του Jones (1990), όπου 38 νοσηλευτές εκτέθηκαν σε περιβάλλον 

µε παρόµοιους στρεσογόνους παράγοντες, έδειξε ότι οι νοσηλευτές σε ΜΕΘ και σε 

µονάδες επειγόντων περιστατικών είχαν σε σηµαντικό βαθµό υψηλότερα επίπεδα 

επαγγελµατικής εξουθένωσης από ό,τι αυτοί που εργάζονται σε παθολογικά τµήµατα. 

           Τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία βρέθηκαν να σχετίζονται 

σηµαντικά µε την εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές της 

ΜΕΘ είναι το φύλο, ο χρόνος που κατείχε ο νοσηλευτής την παρούσα θέση, η 

οικογενειακή κατάσταση και η ηλικία.   

 

 

 

2.4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. 

 

Οι νοσηλευτές στις Μ.Ε.Θ. αναλαµβάνουν συχνά την ευθύνη της παροχής 

φροντίδας υψηλής ποιότητας, βασίζοντας την πρακτική τους σε επαγγελµατικά 

πρότυπα. Κατά τον Dragsted (1990), ποιοτική εντατική θεραπεία µπορεί να θεωρηθεί 

εκείνη που συνεπάγεται: 

• Βελτίωση των διαδικασιών φροντίδας, που µε τη σειρά τους οδηγούν σε 

βελτίωση της ποιότητας της εντατικής θεραπείας, 

• Τροποποιήσεις στην εκπαίδευση των νοσηλευτών Μ.Ε.Θ., 

• Μείωση του οικονοµικού κόστους για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 

• Αυξηµένη αποδοτικότητα της µονάδας, ως αποτέλεσµα καλύτερου ελέγχου 

και οργάνωσης αυτής.  

Ο Maxwell (1984) παρουσίασε έξι κύριες διαστάσεις της έννοιας της 

ποιότητας. Έτσι, οι ποιότητα διακρίνεται στις παρακάτω επιµέρους έννοιες: 
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• Προσβασιµότητα 

• Ισότητα 

• Καταλληλότητα 

• Κοινωνική αποδοχή 

• Αποδοτικότητα και  

• Αποτελεσµατικότητα. 

       Η προσέγγιση αυτή συγκεκριµενοποιεί το είδος της φροντίδας που πρέπει να 

παρέχεται µε βάση τις ανάγκες του ασθενούς. Παρ’ όλα αυτά όµως, τέτοιου είδους 

προσέγγιση παρουσιάζει προβλήµατα εφαρµογής στην περίπτωση της εντατικής 

θεραπείας του ασθενούς, καθώς τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν µπορεί να έχουν 

διαφορετική διάσταση σε διαφορετικές καταστάσεις ασθενών. Για παράδειγµα, το 

επιθυµητό αποτέλεσµα της θεραπείας µπορεί να κυµαίνεται από την ανάκτηση των 

αισθήσεων ή την ανάρρωση, όταν ένας ασθενής εισάγεται στη Μ.Ε.Θ., ως έναν 

ήρεµο και αξιοπρεπή θάνατο, όταν η ανάρρωση δεν είναι πλέον δυνατή. 

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η ποιότητα στη νοσηλευτική σχετίζεται µε δύο 

προσεγγίσεις. Η πρώτη είναι η αντικειµενική ποσοτική µέτρηση της φροντίδας, 

δηλαδή η διαµόρφωση κριτηρίων ποιότητας, και η δεύτερη είναι η ποιοτική ανάλυση 

της έννοιας της φροντίδας (Παπαγεωργίου 2008). Η αντικειµενική ποσοτική µέτρηση 

της φροντίδας αφορά στη θέσπιση και λειτουργία µέτρων και κριτηρίων της 

ποιότητας της εντατικής θεραπείας για θέµατα όπως (Dragsted 1990) : 

• Η σχολαστική καταγραφή παραµέτρων των ασθενών σε βάση 

δεδοµένων (δηµογραφικά στοιχεία, βαρύτητα, διάρκεια νοσηλείας, 

έκβαση). 

• Η µελέτη συχνότητας λοιµώξεων του αναπνευστικού. 

• Η µελέτη συχνότητας και τύπου ιατρογενών επιπλοκών. 

• Η µελέτη είδους και ανθεκτικότητας παθογόνων µικροοργανισµών 

ασθενών Μ.Ε.Θ. 

• Η διαχρονική µελέτη αντιστάσεων µικροβίων στα αντιβιοτικά. 

• Η συχνότητα και πρόληψη κατακλίσεων. 

• Το κόστος νοσηλείας στη Μ.Ε.Θ. 

• Η µελέτη διαχρονικής κατανάλωσης αντιβιοτικών στη Μ.Ε.Θ. 

• Η εκτίµηση της λειτουργίας του τµήµατος από τους συγγενείς των 

ασθενών. 
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• Η εκτίµηση της βαρύτητας του νοσηλευτικού έργου µε την κλίµακα 

µέτρησης TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System). 

• Η συχνότητα και τα αίτια της επαγγελµατικής εξουθένωσης των 

νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. 

• Η πρόκληση τραυµατισµού των ασθενών από λάθος χειρισµούς των 

νοσηλευτών. 

     Η µέτρηση της ποιότητας αποτελεί ένα δύσκολο έργο, ειδικά στη νοσηλευτική, 

όπου πολλές από τις νοσηλευτικές ικανότητες είναι ίσως ανέφικτο να ελεγχθούν 

αναφορικά µε την ποιότητά τους και στη συνέχεια να αξιολογηθούν, καθώς και οι 

δύο αυτές διεργασίες υπόκεινται σε κρίσεις υποκειµενικές, δηλαδή, επηρεάζονται από 

τις αντιλήψεις του καθενός. Η ποιοτική ανάλυση της έννοιας της φροντίδας αφορά 

στη διαµόρφωση κάποιων δεδοµένων γι’ αυτήν, δηλαδή ορισµένων αποδεκτών 

επιπέδων λειτουργίας  των νοσηλευτών. Ο Donabedian (1996), αξιολογώντας την 

ποιότητα της ιατρικής φροντίδας, διέκρινε τρεις κύριες κατηγορίες παραγόντων 

αυτής: τους δοµικούς, τους διαδικαστικούς και τους παράγοντες του αποτελέσµατος. 

Η δοµή περιλαµβάνει τη δόµηση και οργάνωση του χώρου παροχής της φροντίδας 

και του προσωπικού. Η διαδικασία αναφέρεται στον τρόπο παροχής της φροντίδας, 

στις αξίες και τη γενικότερη φιλοσοφία των επαγγελµατιών υγείας, καθώς και στον 

τρόπο οργάνωσης της φροντίδας. Τέλος, το αποτέλεσµα της φροντίδας περιλαµβάνει 

έννοιες όπως η επιβίωση του ασθενούς, η ποιότητα ζωής του και η σχετική 

ικανοποίησή του από τη φροντίδα που του παρασχέθηκε.  Η προσέγγιση αυτή του 

Donabedian έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη παραγόντων φροντίδας, οι οποίοι έχουν 

χρησιµοποιηθεί από ποικίλες οµάδες επαγγελµατιών υγείας και φυσικά και από 

νοσηλευτές µε ιδιαίτερη όµως δυσκολία στις Μ.Ε.Θ. εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων 

όπως είναι η ανοµοιογένεια των ασθενών, η δυσκολία εύρεσης συνδετικών στοιχείων 

µεταξύ συγκεκριµένων θεραπειών και τελικής επιβίωσης ή ανάρρωσης του 

αρρώστου.            
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2.5. ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

 

Σε µια Μ.Ε.Θ. πολλά είναι τα ηθικά διλήµµατα και οι προβληµατισµοί που 

συνεχώς εµφανίζονται και απασχολούν τόσο τους γιατρούς όσο και τους νοσηλευτές, 

ακόµη και αν η τελική απόφαση µιας πράξης αποτελεί καθήκον µόνο του ιατρικού 

προσωπικού. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν στον καθορισµό του κατάλληλου χρόνου 

λήξης µιας θεραπείας, στη διακοπή της µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, στον 

προσδιορισµό του σηµείου εκείνου όπου η κατάσταση του ασθενούς θεωρείται µη 

αναστρέψιµη, στην προτεραιότητα εισαγωγής των ασθενών στη Μ.Ε.Θ. ανάλογα µε 

τη νόσο τους, και στη σωστή εκτίµηση της ανάγκης ή µη του ασθενούς για εντατική 

θεραπεία. (Παπαγεωργίου 2008) 

Ηθικά και δεοντολογικά προβλήµατα όµως προκύπτουν εκτός από τις σχέσεις 

νοσηλευτών-γιατρών που αφορούν κυρίως στην προτεινόµενη θεραπεία και στο ρόλο 

των νοσηλευτών, και από τις σχέσεις νοσηλευτών-ασθενών (π.χ. πατερναλιστική 

συµπεριφορά νοσηλευτών, εξαπάτηση, παραβίαση εµπιστευτικότητας), νοσηλευτών 

και άλλων νοσηλευτών (π.χ. απαίτηση πίστης, ανεπάρκεια του νοσηλευτή), και τέλος, 

νοσηλευτών και Οργανισµού και Πολιτείας (π.χ. έλλειψη προσωπικού, κατανοµή 

οικονοµικών πόρων). Όλα αυτά τα προβλήµατα διαρκώς εντείνονται µε την πρόοδο 

της τεχνολογίας και τη βελτίωση των µέσων αντιµετώπισης κρίσιµων καταστάσεων 

υγείας.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Tscudin (1986), για τη διαµόρφωση µιας ηθικής 

σχέσης του νοσηλευτή µε τον ασθενή, οι ενέργειες του νοσηλευτή θα πρέπει να 

διέπονται από πέντε βασικές αρχές. 

Οι αρχές αυτές είναι: 

• Η αξία της ζωής. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να σέβονται τη ζωή των 

ασθενών, αλλά και να τους βοηθούν να αποδεχθούν το θάνατο. 

• Η ευεργεσία ή ωφέλεια. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να προάγουν το 

καλό και όχι το κακό, να µην βλάπτουν τον ασθενή, καθώς και να 

προστατεύουν την ασφάλειά του. 

• Η δικαιοσύνη ή αµεροληψία. Ίση µεταχείριση των ασθενών, µακριά 

από οποιεσδήποτε διαφορές φύλου, ηλικίας, κοινωνικής τάξης ή 

πολιτικής τοποθέτησης. 
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• Η ειλικρίνεια ή τιµιότητα. Οι νοσηλευτές να δίνουν ειλικρινείς 

εξηγήσεις, χωρίς να κρατούν µυστικά από τους ασθενείς, εκτός 

βέβαια από περιπτώσεις όπου η ειλικρίνεια αυτή θα θέσει σε άµεσο 

κίνδυνο την υγεία του ασθενούς. 

• Η ατοµική ελευθερία. Πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωµα λόγου και 

επιλογής του ασθενούς, έστω κι αν µερικές φορές οι απόψεις του 

µπορεί να µην είναι σωστές ή να µην ανταποκρίνονται στη 

πραγµατικότητα.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1. Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

3.1.1 Η συµµετοχή των νοσοκοµείων 

Η έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου για τον εντοπισµό και την ανάδειξη 

των δυσκολιών που συναντούν οι νοσηλευτές Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, έλαβε µέρος µε τη συµµετοχή 13 Μ.Ε.Θ. 

(επιπέδου ΙΙ και ΙΙΙ) από 7 νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης: 

• το Π.Γ.Ν.  Α.Χ.Ε.Π.Α. 

• το Γ.Ν. ‘Άγιος Παύλος’ 

• το Γ.Ν. ‘Άγιος ∆ηµήτριος 

• το Γ.Ν. ‘Γ. Γεννηµατάς’ 

• το ‘Θεαγένειο’  

• το Γ.Ν. ‘Παπανικολάου’ και 

• το ‘Παπαγεωργίου’ 

Τέσσερα νοσοκοµεία είναι γενικά νοσοκοµεία (Γ.Ν.) δηµοσίου δικαίου, ένα 

είναι αντικαρκινικό νοσοκοµείο δηµοσίου δικαίου, ένα είναι πανεπιστηµιακό 

νοσοκοµείο γενικό (Π.Γ.Ν.) δηµοσίου δικαίου, και το έβδοµο είναι γενικό 

νοσοκοµείο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλα ανήκουν στο 

Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και εφηµερεύουν σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

εφηµεριών που ανακοινώνεται από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων 

Υγείας).  
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Τα τρία Γενικά Νοσοκοµεία ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθώς και το ένα 

Αντικαρκινικό,  είναι νοσοκοµεία δυναµικότητας κάτω των επτακοσίων κλινών και 

διαθέτουν από µια Πολυδύναµη, Γενική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 

δυναµικότητας µικρότερης των δέκα κρεβατιών η κάθε µια. Το Γενικό Νοσοκοµείο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δυναµικότητας άνω των 

επτακοσίων κλινών και διαθέτει σε λειτουργία τη δεδοµένη χρονική περίοδο δύο 

Μ.Ε.Θ.: µια Πολυδύναµη, Γενική Μ.Ε.Θ. δυναµικότητας άνω των δέκα κρεβατιών, 

και µια Στεφανιαία Μονάδα δυναµικότητας κάτω των δέκα κρεβατιών. Το 

Πανεπιστηµιακό  Γενικό Νοσοκοµείο είναι δυναµικότητας άνω των επτακοσίων 

κλινών και διαθέτει πέντε Μ.Ε.Θ.: τρείς Πολυδύναµες Γενικές Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας δυναµικότητας κάτω των δέκα κρεβατιών έκαστη, µια Καρδιοχειρουργική 

Μ.Ε.Θ. δυναµικότητας κάτω των δέκα κρεβατιών, και µια Στεφανιαία Μονάδα 

δυναµικότητας άνω των δέκα κρεβατιών. Τέλος, το ένα Γενικό Νοσοκοµείο 

∆ηµοσίου ∆ικαίου είναι δυναµικότητας άνω των επτακοσίων κλινών και διαθέτει έξι 

Μ.Ε.Θ. αλλά στην περίπτωση αυτή υπήρξε γραφειοκρατικό κώλυµα και επιτράπηκε η 

διανοµή ερωτηµατολογίων µόνο σε δύο Μ.Ε.Θ., ενώ παρόµοιο κώλυµα υπήρξε και 

σε άλλο Γενικό Νοσοκοµείο της πόλης δυναµικότητας άνω των επτακοσίων κλινών, 

που διαθέτει οχτώ Μ.Ε.Θ. και δεν έγινε διανοµή ερωτηµατολογίων σε καµία 

Εντατική Μονάδα.  

Αυτός είναι και ο συνολικός αριθµός των νοσοκοµείων που λειτουργούν στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης και ανήκουν στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ), δηλαδή: 

• Πέντε Γενικά Νοσοκοµεία 

• Ένα Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 

• Ένα Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο και  

• Ένα Γενικό Νοσοκοµείο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

 

 

 

3.1.2. Η διαδικασία έγκρισης 

Μετά από ενηµέρωση από αρµόδιους  φορείς των ∆ιοικητικών Υγειονοµικών 

Περιφερειών (∆.Υ.ΠΕ), στις οποίες ανήκουν διοικητικά τα νοσοκοµεία που 

συµµετείχαν στην έρευνα, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: σε κάθε νοσοκοµείο 
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χωριστά κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε τον Αύγουστο του 2009 από µια αίτηση µε 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: Το όνοµα του ιδρύµατος και του υπεύθυνου καθηγητή 

που επιβλέπουν την εργασία µέσα στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος, το 

θέµα της ερευνητικής εργασίας,  το ερωτηµατολόγιο και βεβαίωση ότι η διεξάγουσα 

την έρευνα εργάζεται σε δηµόσιο νοσοκοµείο. 

 Η αίτηση έπρεπε να εγκριθεί από το επιστηµονικό και το διοικητικό 

συµβούλιο κάθε νοσοκοµείου και να σταλεί στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. για τελική έγκριση 

προκειµένου να δοθεί η άδεια για τη διανοµή των ερωτηµατολογίων. Το χρονικό 

διάστηµα για όλη αυτή τη διαδικασία εκτιµήθηκε από όλους τους φορείς ότι θα 

διαρκούσε περίπου ένα µήνα. ∆υστυχώς, τον Ιανουάριο του 2010, έξι δηλαδή µήνες 

µετά, εκκρεµούσε ακόµη η έγκριση από δύο Γενικά Νοσοκοµεία, δυναµικότητας το 

καθένα άνω των επτακοσίων κλινών εξαιτίας της υπολειτουργίας των διοικητικών 

τους συµβουλίων και αφού είχε ψηφιστεί υπέρ η αίτηση από τα επιστηµονικά τους 

συµβούλια.  

 

 

3.1.3. Υλικό και µέθοδος 

 Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας, αποτελεί  πρότυπο, ενώ η σύλληψη της ιδέας του θέµατος της διπλωµατικής 

εργασίας, προήλθε από  άρθρο που αναφέρεται σε παρόµοια έρευνα των Gurses & 

Carayon (2007) . Η συγκεκριµένη µελέτη όµως παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε 

ότι αφορά στο ρόλο των νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. του συστήµατος υγείας των Η.Π.Α., 

καθώς και στην οργανωτική και λειτουργική δοµή των Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας τους, σε σχέση µε την πραγµατικότητα που ισχύει στο Ελληνικό Σύστηµα 

Υγείας (Ε.Σ.Υ.).  Γι’ αυτό το λόγο έπρεπε και επιχειρήσαµε να φτιάξουµε ένα δικό 

µας ερωτηµατολόγιο. 

Για τη δηµιουργία του τελικού ερωτηµατολογίου ακολουθήθηκαν τρεις 

φάσεις. Στην πρώτη φάση, της σύνταξης δηλαδή των προσχεδίων του 

ερωτηµατολογίου, επιχειρήθηκε να εντοπιστούν και να καταγραφούν διαδικασίες και 

πράξεις που επιβαρύνουν και δυσκολεύουν το έργο των νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ., µε 

τη µέθοδο της παρατήρησης µέσα στο χώρο της Μ.Ε.Θ. από την πλευρά της 

ερευνήτριας, η οποία είναι νοσηλεύτρια που εργάζεται σε Μ.Ε.Θ. οχτώ χρόνια. 

Επιπλέον, επιλέχθηκαν δέκα νοσηλευτές, µε εργασιακή εµπειρία σε Μ.Ε.Θ. 

περίπου δέκα ετών, από τέσσερις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, και µε τη µέθοδο 
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της συνέντευξης χρονικής διάρκειας µισής ώρας  µε ηµιδοµηµένο περιεχόµενο, 

συγκεντρώθηκαν παρατηρήσεις και στοιχεία που χαρακτηρίστηκαν από τους 

συνεντευξιαζόµενους ως δυσκολίες που επιβαρύνουν το έργο τους. Οι συνεντεύξεις 

ήταν εθελοντικές, ηχογραφήθηκαν και δόθηκαν στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών 

κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους. 

Στη δεύτερη φάση, τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρατήρηση και τις 

συνεντεύξεις, οργανώθηκαν σε τρεις κύριους τοµείς: Περιβάλλον-χώρος, τεχνολογία-

εξοπλισµός, οργάνωση-διαπροσωπικές σχέσεις. Σαφώς, το δυσκολότερο έργο στην 

επινόηση ενός ερωτηµατολογίου αποτελεί η διατύπωση των ερωτήσεων. Αποτελεί 

φυσιολογική διαδικασία οι ερωτήσεις να ξαναγράφονται µέχρι να πάρουν µια 

ικανοποιητική για τον ερευνητή µορφή. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποφευχθούν οι ασάφειες και οι αόριστες έννοιες, οι διπλές αρνήσεις και 

ερωτήσεις, που µπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις και λανθασµένες απαντήσεις. 

∆ιαµορφώθηκε ένα αρχικό ερωτηµατολόγιο  42 κλειστών ερωτήσεων: 34 

τύπου Likert σε πεντάβαθµη κλίµακα έντασης (5=Συµφωνώ απόλυτα- 4=συµφωνώ- 

3=ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ- 2=διαφωνώ- 1=διαφωνώ απόλυτα) και 8 

δηµογραφικού και κοινωνικοοικονοµικού περιεχοµένου 

. Στις κλίµακες τύπου Likert, ο ερευνητής θέτει έναν αριθµό δηλώσεων στη 

θέση των ερωτήσεων για τα χαρακτηριστικά που θέλει να µελετήσει. Αυτές οι 

δηλώσεις µπορεί να είναι είτε θετικές είτε αρνητικές. Κάθε πρόταση διαβαθµίζεται σε 

κλίµακες από την απόλυτη συµφωνία έως την απόλυτη διαφωνία. Η κλίµακα µε τις 

πέντε διαβαθµίσεις προτιµήθηκε επειδή έχει θεωρηθεί επαρκής από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Krowinski & Steiber 1996). Τα πλεονεκτήµατα των κλιµάκων τύπου 

Likert είναι ότι εξοικονοµούν χώρο, είναι οµοιόµορφες και συµπληρώνονται γρήγορα 

επειδή είναι εύκολες στην αποµνηµόνευση, οπότε ο ερωτώµενος πρέπει να 

συγκεντρωθεί στις προτάσεις που διαβάζει. Επίσης, οι θετικά διατυπωµένες δηλώσεις 

εναλλάσσονται µε τις αρνητικά εκφρασµένες κι έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος της 

θετικής µεροληψίας. Τέλος, οι κλίµακες αυτές θεωρούνται στην πράξη «κλίµακες 

διαστήµατος» (interval scales) και συνεπώς µπορούν να λάβουν αριθµητικές τιµές. 

Να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις (από το 1 έως το 5) στις αρνητικά διατυπωµένες 

ερωτήσεις, στη συνέχεια, υπέστησαν αντιστροφή της αρχικής κωδικοποίησης, έτσι 

ώστε για όλα τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου, δηλωθείσες µεγαλύτερες 

βαθµολογίες να υποδηλώνουν µικρότερη δυσκολία, και αντίστροφα. (Likert 1932) 
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Στην τρίτη φάση, ακολούθησε ο προέλεγχος (pre-testing) (American 

Statistical Association 1997) µε την πιλοτική δοκιµή του ερωτηµατολογίου σε 15 

νοσηλευτές τεσσάρων Μ.Ε.Θ.. Οι µέθοδοι, που κυρίως χρησιµοποιούνται για τον 

προέλεγχο και είναι περίπου παρόµοιες, είναι δύο: 

• Η αναδροµική µέθοδος (Retrospective method), όπου ο ερωτώµενος 

πρώτα συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο και στη συνέχεια µαζί µε τον 

ερευνητή κάνουν µια ανασκόπηση των ερωτήσεων καταγράφοντας τις 

σχετικές παρατηρήσεις, και 

• Η ταυτόχρονη µέθοδος (Concurrent method), όπου ο ερωτώµενος 

καλείται να σκέφτεται φωναχτά κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου, ενώ ο ερευνητής ακούει και καταγράφει τις σκέψεις 

του.  (Krowinski & Steiber 1996) 

Στην παρούσα έρευνα, από τις δύο µεθόδους, χρησιµοποιήθηκε η πρώτη. 

 Σκοποί της πιλοτικής δοκιµής ήταν: 

- Να  µετρηθεί ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 

- Να ελεγχθεί η πληρότητα του περιεχοµένου των ερωτήσεων, αν 

δηλαδή κάλυπτε όλο το εύρος των δυσκολιών καθώς και 

- Να διαπιστωθεί αν ήταν σαφής η διατύπωσή τους ή αν υπήρχαν 

εννοιολογικές και συντακτικές ασάφειες. 

Τα σχόλια υπήρξαν απολύτως θετικά για το εύρος των δραστηριοτήτων που 

κάλυπταν οι ερωτήσεις. Κάποιες ασάφειες εντοπίστηκαν σε τρείς διατυπώσεις. Ο 

χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν 7-10 λεπτά. Έγιναν διορθώσεις 

στην διατύπωση δύο ερωτήσεων, ενώ µια ερώτηση αφαιρέθηκε. Μετά τις αλλαγές 

που προέκυψαν, ακολούθησε επανέλεγχος. Είναι απαραίτητο σε αυτό το σηµείο να 

τονιστεί ότι η επανεξέταση και συνεχής αναθεώρηση του ερωτηµατολογίου δεν 

αποκλείει την ύπαρξη και άλλων λαθών, αλλά ενδεχοµένως να είναι άλλου είδους.  

Με τον επαναλαµβανόµενο επανέλεγχο, διασφαλίζεται η φαινοµενική 

εγκυρότητα (face validity) και η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity), δηλαδή 

η δειγµατοληπτική επάρκεια των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση 

των δυσκολιών. Η αξιολόγηση για τη διασφάλιση αυτή, όπως αναφέρεται και στη 

βιβλιογραφία, πρέπει να γίνεται από δύο κατηγορίες ατόµων: 

- Από τα άτοµα στα οποία εφαρµόζεται, δηλαδή από δείγµα ατόµων του 

πληθυσµού ενδιαφέροντος (φαινοµενική εγκυρότητα) και 
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- Από τους ειδικούς κάθε επιστηµονικού χώρου στον οποίο ανήκει 

(εγκυρότητα περιεχοµένου). 

Είναι προφανές ότι ο έλεγχος του ερωτηµατολογίου µε αυτόν τον τρόπο δε βασίζεται 

σε κάποιο στατιστικό ή άλλο επιστηµονικό κριτήριο. Θεωρείται όµως σηµαντικό ένα 

εργαλείο να είναι έγκυρο κατά την άποψη των ατόµων στα οποία εφαρµόζεται, ώστε 

να ανταποκριθούν µε σοβαρότητα στα ερωτήµατά του, καθώς και να αξιολογείται η 

εγκυρότητα του περιεχοµένου του από έναν αριθµό εξειδικευµένων στον αντίστοιχο 

τοµέα. (Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου, 2002) 

Το τελικό ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 41 κλειστές ερωτήσεις (33 τύπου 

Likert σε πεντάβαθµη κλίµακα και 8 µε δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά 

στοιχεία), και το εύρος του   είναι πέντε σελίδες. Στην πρώτη σελίδα αναφέρεται η 

ονοµασία του πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, το θέµα της έρευνας καθώς και τα 

ονόµατα της ερευνήτριας και του επιβλέποντος καθηγητή. Στη δεύτερη σελίδα 

ακολουθεί µια ενηµερωτική επιστολή όπου πληροφορούνται οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα για το σκοπό της, καθώς και για τον ανώνυµο και προαιρετικό χαρακτήρα της. 

Στις επόµενες τρείς σελίδες ακολουθούν οι ερωτήσεις. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, οι ερωτήσεις 1 έως 14 περιέχουν στοιχεία που 

αναφέρονται στους χώρους αλλά και στο περιβάλλον εργασίας της Μ.Ε.Θ., ενώ τα 

στοιχεία των ερωτήσεων 15 έως 22 αναφέρονται στον εξοπλισµό, την τεχνολογία  και 

τα υλικά της Μ.Ε.Θ.. Ακόµη, οι ερωτήσεις 23 έως 33 αφορούν στο οργανωτικό της 

πλαίσιο και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος, το ερωτηµατολόγιο αναφέρεται και 

σε κοινωνικοοικονοµικά και δηµογραφικά στοιχεία (ερωτήσεις 34 έως 41) όπως το 

φύλο, η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, τα έτη προϋπηρεσίας.  

Τα ερωτηµατολόγια τοποθετήθηκαν σε φακέλους τόσους όσες και οι Μ.Ε.Θ. 

που συµµετείχαν στην έρευνα και δόθηκαν στον/στην προϊστάµενο/νη κάθε Μ.Ε.Θ., 

αφού ενηµερώθηκαν προφορικά για το σκοπό της έρευνας, προκειµένου να 

ακολουθήσει και ενηµέρωση των υπόλοιπων νοσηλευτών των τµηµάτων. Για τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ορίστηκε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ηµερών. 

Μεσολάβησε ενδιάµεσο τηλεφώνηµα στην προϊσταµένη κάθε τµήµατος, προκειµένου 

να φανεί το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. Η 

συλλογή των ερωτηµατολογίων ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2010. 
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Πίνακας 1. Σύντοµη περιγραφή ερωτήσεων-στοιχείων και µέσες τιµές 
  

Στοιχείο Περιγραφή Μέση τιµή 
1 Επαρκής χώρος γύρω από τα κρεβάτια 2,52 
2 Συχνή αλλαγή του χώρου αποθήκευσης του 

εξοπλισµού 
2,80 

3 Συνθήκες αποµόνωσης/µέτρα προστασίας  2,47 
4 Χάσιµο χρόνου για υλικά λόγω στενότητας 

αποθηκευτικών χώρων 
3,13 

5 Επάρκεια αποθηκευτικών χώρων 2,41 
6 Χώρος για εκτέλεση γραφικών εργασιών 2,77 
7 Φορητά ιατρικά µηχανήµατα/λειτουργικότητα 

χώρου 
2,76 

8 Εκνευρισµός από τη δυσλειτουργία των monitor 3,16 
9 Επάρκεια χώρου προετοιµασίας φαρµάκων 2,62 
10 Ενόχληση από τους ήχους των alarms  3,97 
11 Stress και ψυχολογική επιβάρυνση από τις 

επείγουσες καταστάσεις 
3,77 

12 Βασικές αρχές υγιεινής των αποδυτηρίων 1,94 
13 Εξάντληση από την έντονη καθηµερινή σωµατική 

κούραση 
4,06 

14 Ψυχολογική επιβάρυνση- επιθετική 
συµπεριφορά/απαισιοδοξία 

3,47 

15 Έλλειψη αναλώσιµων υλικών 4,34 
16 ∆ιαθεσιµότητα καθαρών στολών 2,08 
17 Χρόνος για δηµιουργία πατέντας 4,25 
18 Επαρκής γνώση του σύγχρονου τεχνολογικού 

εξοπλισµού  
3,00 

19 Κακή ποιότητα αναλώσιµων υλικών 4,20 
20 Καταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων 2,19 
21 Αναµονή για τη χρήση συσκευών 3,20 
22 Απαρχαιωµένος τεχνολογικός εξοπλισµός 3,39 
23 Χάσιµο χρόνου από εκτέλεση αλλότριων 

καθηκόντων 
4,49 

24 Γραπτές οδηγίες γιατρών 3,32 
25 Κλίµα συνεργασίας γιατρών-νοσηλευτών 3,48 
26 Καθυστέρηση ιατρικών οδηγιών 3,05 
27 Κοινή εφαρµογή της θεραπείας από τους 

γιατρούς 
2,98 

28 Αρµονική συνεργασία µεταξύ νοσηλευτών 3,70 
29 Κακή συνεργασία µε άλλες ειδικότητες 

(ακτινολογικό) 
3,38 

30 Επαρκής ενηµέρωση νοσηλευτών στην αλλαγή 
της βάρδιας 

3,85 

31 Απουσία πρωτοκόλλων  3,50 
32 Ύπαρξη προγράµµατος εκπαίδευσης νέων 

νοσηλευτών 
1,67 

33 Συµµετοχή στην εκπαίδευση νέων νοσηλευτών 2,45 
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Το ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας συµπλήρωσαν 172 από τους 260 

νοσηλευτές των 13  Μ.Ε.Θ. που συµµετείχαν στην έρευνα, δηλαδή ποσοστό 66,1%. 

Τα κοινωνικοοικονοµικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες (ποσοστό 77,6% 

έναντι ποσοστού 22,4% των ανδρών). Η πλειοψηφία του γυναικείου φύλου αποτελεί 

άλλωστε χαρακτηριστικό στοιχείο του νοσηλευτικού λειτουργήµατος. Η ηλικία του 

43,9% του δείγµατος είναι µεταξύ 25-35 έτη και του 46,2% µεταξύ 35-45 έτη. Το 

90,1% λοιπόν των  νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ. του δείγµατος µας ανήκει ηλικιακά στις 

δύο πλέον παραγωγικές δεκαετίες για έναν εργαζόµενο, ποσοστό που ίσως προκύπτει 

και εξηγείται από τις υψηλές απαιτήσεις και το βαθµό δυσκολίας του περιβάλλοντος 

της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Επιπλέον, το γεγονός ότι η προϋπηρεσία στο 

τµήµα (στη Μ.Ε.Θ.) για το 45%  των νοσηλευτών είναι 0-5 έτη, αποτελεί ένδειξη της 

«ανανέωσης» του νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή επιτυγχάνεται είτε µε νέες 

προσλήψεις προσωπικού είτε µε το λεγόµενο rotation (περιστροφή), δηλαδή µε την 

εναλλαγή των νοσηλευτών που εργάζονται σε θεωρητικά πιο εύκολα τµήµατα µε 

αυτούς  που εργάζονται σε πιο δύσκολα, π.χ. σε Μ.Ε.Θ.. Το rotation γίνεται για να 

αποφευχθούν φαινόµενα επαγγελµατικής εξουθένωσης.  

 

Πίνακας 2. ∆ηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Χαρακτηριστικό n % 
Φύλο   
Άνδρας 38 22,4 
Γυναίκα 132 77,6 
Ηλικία   

Κάτω από 25 3 1,8 
25-35 75 43,9 
35-45 79 46,2 
45-55 13 7,6 

Πάνω από 55 1 0,6 
Επίπεδο εκπαίδευσης   

Π.Ε. 5 2,9 
Τ.Ε. 140 81,4 
∆.Ε. 27 15,7 
Υ.Ε. 0 0 
Θέση   

Βοηθός νοσηλευτή 25 14,5 
Νοσηλευτής 133 77,3 
Υπεύθυνος 8 4,7 
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Προϊστάµενος 6 3,5 
Άλλοι τίτλοι σπουδών   
Μεταπτυχιακό 13 7,6 
∆ιδακτορικό 2 1,2 
Ειδικότητα 25 14,5 
Άλλο 12 7,0 

Προϋπηρεσία στο 
νοσοκοµείο 

  

0-5 έτη 58 33,9 

5-10 έτη 43 25,1 
10-15 έτη 38 22,2 
15-20 έτη 17 9,9 
20-25 έτη 13 7,6 

Πάνω από 25 έτη 2 1,2 
Προϋπηρεσία στο τµήµα   

0-5 έτη 77 45,0 
5-10 έτη 48 28,1 
10-15 έτη 29 17,0 
15-20 έτη 11 6,4 
20-25 έτη 6 3,5 

Πάνω από 25 έτη 0 0 
  

  

Για την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, έκδοση 15.0. 

Αρχικά µετρήθηκε ο βαθµός συσχέτισης  κάθε ερώτησης χωριστά µε όλες τις 

άλλες ερωτήσεις,  µε τον υπολογισµό του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Ο βαθµός 

συσχέτισης κάθε στοιχείου µε κάθε άλλο χωριστά  θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

από 0,30 και µικρότερος από 0,70. (Steiger 1980) Από την ανάλυση στην έρευνα µας 

εξαιρέθηκε η ερώτηση-στοιχείο Νο 16 (διαθεσιµότητα καθαρών στολών) καθώς οι 

τιµές του  συντελεστή συσχέτισης Pearson αυτής της µεταβλητής µε όλες τις άλλες 

ήταν πολύ χαµηλές (µικρότερες από 0,2) και στατιστικά µη σηµαντικές. 

 Προκειµένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της δειγµατοληψίας, υπολογίστηκε 

το κριτήριο ΚΜΟ (Kaizer-Meyer-Olkin). Ο ΚΜΟ εκφράζει το βαθµό 

καταλληλότητας της τεχνικής της παραγοντικής ανάλυσης για τα δεδοµένα µας. 

Αποδεκτή τιµή θεωρείται όταν είναι µεγαλύτερη από 0,6. (Krowinski & Steiber 1996)   

Στην έρευνά µας η τιµή του ΚΜΟ είναι 0,867 και θεωρείται πάρα πολύ 

ικανοποιητική. 

 Για να  περιοριστεί το τυχαίο σφάλµα, που επηρεάζει τις βαθµολογίες 

µεµονωµένων στοιχείων του ερωτηµατολογίου, δηµιουργήθηκαν αθροιστικές 
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κλίµακες µε τη µέθοδο της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (Exploratory 

Factor Analysis), όπως προτείνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η εξαγωγή έγινε µε 

τη µέθοδο Unweighted least squares, ενώ η αρχική λύση περιστράφηκε µε τη µέθοδο 

Varimax, ώστε να γίνει ευκολότερη η ερµηνεία των παραγόντων. Η µέθοδος Varimax 

ονοµάζεται έτσι καθώς ο στόχος από την περιστροφή είναι η µεγιστοποίηση της 

διακύµανσης της νέας µεταβλητής γύρω από το νέο παράγοντα. Τα ποσοστά 

απάντησης ήταν άκρως ικανοποιητικά και δεν χρειάστηκε να εξαιρεθεί κανένα 

στοιχείο από την ανάλυση (ελλείπουσες τιµές λιγότερες από  0,5%).  

 Προέκυψαν επτά παράγοντες από τις συσχετίσεις των συντελεστών των 

ερωτήσεων-στοιχείων. Για να συµπεριληφθεί ένα στοιχείο σε έναν παράγοντα, πρέπει 

το όριο συσχέτισης να είναι µεγαλύτερο από 0,50 ενώ η διαφορά µεταξύ των 

συντελεστών συσχέτισης κάθε µεµονωµένου στοιχείου του ερωτηµατολογίου µε 

διαφορετικούς παράγοντες να είναι µεγαλύτερη από 0,20 (Aletras et al 2006). Αυτοί 

οι επτά παράγοντες ερµηνεύουν το 60,88 τοις εκατό της αρχικής διακύµανσης µεταξύ 

των νοσηλευτών. Τελικά όµως, δηµιουργήθηκαν πέντε αθροιστικές κλίµακες από 

τους επτά παράγοντες, καθώς, για να αποτελέσει ένας παράγοντας αθροιστική 

κλίµακα, πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο ερωτήσεις-στοιχεία µε τα όρια των 

συντελεστών συσχέτισης που προαναφέρθηκαν. 
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Πίνακας 3. Ανάλυση παραγόντων 

 
Μέθοδος εξαγωγής: Unweighted least squares.   
 Μέθοδος περιστροφής:  Varimax µε την κανονικοποίηση Kaiser.  
    

Οι πέντε αθροιστικές κλίµακες είναι οι εξής: 

• «Καταλληλότητα χώρων» και αποτελείται από τις ερωτήσεις 1, 5, 7, 9, 

12 και 20 

• «Συνεργασία» που αποτελείται από τις ερωτήσεις 22, 24, 25, 26 και 27 

• «Καταλληλότητα υλικών» που αποτελείται από τις ερωτήσεις 15 και 

19 

• «Εργονοµία εξοπλισµού» που αποτελείται από τις ερωτήσεις 2 και 4 

• «Ψυχολογική επιβάρυνση» που αποτελείται από τις ερωτήσεις 10, 11 

και 14. 

Στοιχείο-ερώτηση Κύριοι παράγοντες 
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 

1 0,733 0,123 -0,020 0,151 0,085 -0,106 -0,095 
2 0,137 0,066 0,077 0,752 0,029 0,042 0,036 
3 0,504 0,349 0,158 0,344 0,130 -0,014 -0,100 
4 0,378 -0,057 0,058 0,626 0,216 -0,053 0,132 
5 0,768 0,054 0,127 0,117 0,165 -0,037 0,110 
6 0,414 0,184 0,072 0,284 0,146 0,029 0,112 
7 0,527 0,236 0,175 0,163 0,095 0,046 -0,015 
8 0,282 0,316 0,385 0,078 0,218 -0,053 0,184 
9 0,652 0,119 0,082 -0,003 0,137 0,335 0,053 

10 0,235 0,138 0,270 0,078 0,571 0,091 -0,181 
11 0,311 -0,044 0,128 0,048 0,640 -0,007 0,071 
12 0,707 0,040 0,272 0,139 0,104 0,093 -0,036 
13 0,131 0,067 0,387 0,135 0,526 -0,083 0,059 
14 0,197 0,159 0,069 0,129 0,453 0,111 -0,200 
15 0,204 0,039 0,722 0,063 0,123 0,061 0,059 
16 0,017 0,161 0,080 0,101 -0,054 0,081 0,458 
17 0,168 0,116 0,555 0,380 0,070 -0,054 -0,088 
18 0,371 0,420 0,145 0,046 0,053 0,203 0,211 
19 0,089 0,138 0,643 0,027 0,171 0,038 0,025 
20 0,709 0,146 0,132 0,062 0,208 -0,084 -0,094 
21 -0,073 0,353 0,134 0,167 0,228 0,150 0,113 
22 0,293 0,614 0,281 0,073 0,093 -0,175 0,135 
23 0,059 0,372 0,429 0,004 0,159 0,083 0,014 
24 0,280 0,679 0,155 0,039 -0,082 0,066 -0,034 
25 0,156 0,504 0,144 0,318 0,110 0,379 -0,280 
26 0,129 0,573 0,093 0,019 0,013 0,057 0,073 
27 0,234 0,498 0,089 0,289 0,072 0,326 -0,251 
28 -0,013 0,147 0,035 0,017 0,016 0,616 0,091 
29 0,184 0,183 0,326 0,388 0,126 0,124 0,003 
30 -0,041 0,381 -0,184 -0,074 0,178 0,224 0,093 
31 0,423 0,272 0,186 0,181 0,161 -0,057 -0,317 
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Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιπες ερωτήσεις δεν περιλήφθηκαν σε καµία 

κλίµακα γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που τονίστηκαν παραπάνω. 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας έτσι 

ώστε να αξιολογηθούν οι κλίµακες αποτύπωσης των δυσκολιών που προέκυψαν. Η 

έννοια της εγκυρότητας είναι συνδεδεµένη µε την ύπαρξη συστηµατικού σφάλµατος, 

ενώ η έννοια της αξιοπιστίας είναι συνδεδεµένη µε την ύπαρξη τυχαίων σφαλµάτων. 

Η αξιοπιστία εκφράζει την ικανότητα ενός ερωτηµατολογίου να δίνει 

µετρήσεις που να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και σταθερότητα. Στην περίπτωση 

αυτή λέγεται ότι υπάρχει οµοιογένεια ή εσωτερική συνοχή µεταξύ των στοιχείων 

(internal consistency). 

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνάφειας ή συνοχής (internal consistency 

reliability) αποτυπώνει το βαθµό στον οποίο όλα τα στοιχεία µιας αθροιστικής 

κλίµακας µετρούν το ίδιο δηµιούργηµα. Αυτό ακριβώς υπολογίζει ο συντελεστής 

άλφα του Cronbach που αναφέρεται κατά κόρον στη βιβλιογραφία ερευνών ως ο 

καλύτερος και πιο συχνά εφαρµόσιµος δείκτης αξιοπιστίας. Τιµές του συντελεστή 

Cronbach >0,8 υποδηλώνουν ότι πράγµατι όλα τα επιµέρους στοιχεία συνδέονται 

πολύ στενά και εκφράζουν το ίδιο δηµιούργηµα. Αν οι τιµές του συντελεστή είναι 

<0,7 πρέπει να εξαλειφθούν ένα προς ένα τα στοιχεία από την κλίµακα και να 

υπολογιστεί ξανά ο συντελεστής Cronbach, έτσι ώστε να αφαιρεθούν εντελώς οι 

ερωτήσεις εκείνες που τον µειώνουν. Άλλα χαρακτηριστικά του συντελεστή, όπως 

προκύπτει από τη βιβλιογραφία είναι τα εξής:  

� ∆ιαφαίνεται µια θετική συσχέτιση του αριθµού των ερωτήσεων-στοιχείων 

µιας κλίµακας και της τιµής του συντελεστή.  

� Η συνολική τιµή του συντελεστή σχετίζεται θετικά µε τις τιµές των επιµέρους 

συντελεστών συσχέτισης των παραγόντων της κλίµακας. (Cronbach 1947) 
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Πίνακας 4. Συντελεστές Cronbach αθροιστικών κλιµάκων  
Κλίµακα    
Στοιχείο Περιγραφή Συντελεστής 

κλίµακας 
Συντελεστής χωρίς 
στοιχείο 

    
Καταλληλότητα 
χώρων 

 0,860  

1 Χώρος κρεβατιών  0,840 
5 Επάρκεια αποθ. χώρων  0,821 
7 Φορητά 

µηχανήµατα/χώρος 
 0,858 

9 Χώρος διάλυσης 
φαρµάκων 

 0,847 

12 Αποδυτήρια   0,827 
20 Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
 0,824 

Συνεργασία   0,773  
22 Απαρχαιωµένος 

εξοπλισµός 
 0,740 

24 Γραπτές οδηγίες 
γιατρών 

 0,692 

25 Συνεργασία γιατρών-
νοσηλευτών 

 0,727 

26 Καθυστέρηση στις 
ιατρικές οδηγίες 

 0,772 

27 Κοινή γραµµή θεραπείας  0,712 
Υλικά  0,651  
15 Έλλειψη αναλώσιµων 

υλικών 
  

19 Κακή ποιότητα υλικών   
Εξοπλισµός 
και εργονοµία 

 0,659  

2 Συχνή αλλαγή χώρου 
τοποθέτησης 
εξοπλισµού 

  

4 Στενότητα χώρου-
δυσκολία ανεύρεσης 
εξοπλισµού 

  

Ψυχολογική 
ένταση 

 0,664  

10 Ενόχληση από τα alarms  0,524 
11 Επείγουσες καταστάσεις 

και stress 
 0,553 

14 Απαισιόδοξες 
σκέψεις/επιθετική 
συµπεριφορά 

 0,633 
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 Στην παρούσα ανάλυση προκύπτει µια αθροιστική κλίµακα µε πολύ υψηλό 

συντελεστή (0,860), µια κλίµακα µε συντελεστή Cronbach 0,773 ενώ οι τιµές των 

άλλων κλιµάκων είναι 0,651, 0,659 και 0,664. Στις κλίµακες µε συντελεστή 

µικρότερο από 0,7 δε µπορούσε να αφαιρεθεί κάποιο στοιχείο, καθώς οι δύο από τις 

τρείς περιείχαν µόνο δύο στοιχεία και µε την αφαίρεση του ενός θα εξαλείφονταν και 

οι κλίµακες, ενώ ο συντελεστής Cronbach δεν αυξανόταν µε την αφαίρεση κάποιου 

στοιχείου από την τρίτη κλίµακα. ∆εδοµένου ότι το ερωτηµατολόγιο της παρούσας 

έρευνας είναι πρότυπα δοµηµένο, δεχόµαστε τιµές µε µικρή απόκλιση από τις 

καθορισµένες. Ακόµη, και ο µικρός αριθµός των ερωτήσεων-κλιµάκων δικαιολογεί 

τη σχετικά χαµηλή τιµή του συντελεστή Cronbach στις τρείς κλίµακες. Για τους 

λόγους αυτούς αλλά και για να είναι πιο πολύπλευρη η ανάλυσή µας δεν αφαιρέθηκε 

καµία αθροιστική κλίµακα.  

Η εγκυρότητα (validity) εκφράζει το βαθµό στον οποίο ένα ερωτηµατολόγιο 

πραγµατικά αποτυπώνει αυτό που όφειλε να µετρήσει, δηλαδή τον πραγµατικό βαθµό 

δυσκολίας των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Πιο συγκεκριµένα, 

η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ή δηµιουργήµατος (construct validity) µιας 

κλίµακας εκφράζει µε πόση ακρίβεια κάποιος αποτύπωσε τις ιδέες του ή τη θεωρία 

του σε µια κλίµακα. Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ή δηµιουργήµατος 

περιλαµβάνει δύο επιµέρους κατηγορίες: 

• Τη συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity) και  

• Τη διακρίνουσα εγκυρότητα (discriminant validity). 

 Η συγκλίνουσα εγκυρότητα δηλώνει το βαθµό στον οποίο κάθε στοιχείο µιας 

κλίµακας σχετίζεται µε την κλίµακα στην οποία θεωρητικά ανήκει. Η εγκυρότητα 

διαχωρισµού εκφράζει το βαθµό που οι µετρήσεις µας δε σχετίζονται µε µετρήσεις 

άλλων χαρακτηριστικών που θεωρητικά δεν πρέπει να σχετίζονται. 

 Ο έλεγχος της συγκλίνουσας και διακρίνουσας εγκυρότητας, γίνεται µε τη 

µέθοδο πολλαπλών χαρακτηριστικών (Multitrait analysis). (Campbell 1960). 
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Πίνακας 5. Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών 
Κλίµακα   Κλίµακα    
Στοιχείο Περιγραφή Καταλληλότητα 

χώρων  
Συνεργασία  Υλικά  Εξοπλισµός 

και 
εργονοµία  

Ψυχολογι

κή ένταση 

       
Καταλληλότη

τα χώρων 
      

1 Χώρος κρεβατιών 0,634* 0,301 0,120 0,333 0,297 
5 Επάρκεια αποθ. χώρων 0,735* 0,346 0,255 0,400 0,379 

7 Φορητά 
µηχανήµατα/χώρος 

0,529* 0,423 0,291 0,320 0,327 

9 Χώρος διάλυσης 
φαρµάκων 

0,590* 0,321 0,233 0,233 0,407 

12 Αποδυτήρια  0,702* 0,319 0,341 0,381 0,350 
20 Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 
0,717* 0,339 0,212 0,283 0,388 

Συνεργασία        
22 Απαρχαιωµένος 

εξοπλισµός 
0,404 0,519* 0,308 0,210 0,221 

24 Γραπτές οδηγίες 
γιατρών 

0,368 0,833* 0,222 0,113 0,103 

25 Συνεργασία γιατρών-
νοσηλευτών 

0,305 0,567* 0,262 0,307 0,295 

26 Καθυστέρηση στις 
ιατρικές οδηγίες 

0,191 0,410* 0,100 0,062 0,089 

27 Κοινή γραµµή 
θεραπείας 

0,341 0,599* 0,204 0,291 0,263 

Υλικά       
15 Έλλειψη αναλώσιµων 

υλικών 
0,319 0,257 0,482* 0,205 0,277 

19 Κακή ποιότητα υλικών 0,195 0,286 0,482* 0,136 0,256 
Εξοπλισµός 
και εργονοµία 

      

2 Συχνή αλλαγή χώρου 
τοποθέτησης 
εξοπλισµού 

0,243 0,249 0,149 0,491* 0,181 

4 Στενότητα χώρου-
δυσκολία ανεύρεσης 
εξοπλισµού 

0,478 0,208 0,186 0,491* 0,296 

Ψυχολογική 
ένταση 

      

10 Ενόχληση από τα 
alarms 

0,373 0,255 0,311 0,184 0,512* 

11 Επείγουσες 
καταστάσεις και stress 

0,388 0,081 0,261 0,249 0.488* 

14 Απαισιόδοξες 
σκέψεις/επιθετική 
συµπεριφορά 

0,326 0,265 0,149 0,231 0,434* 
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* Οι συντελεστές έχουν διορθωθεί για τις επικαλύψεις στοιχείου/κλίµακας. 

 Η εκτίµηση της συγκλίνουσας και διακρίνουσας εγκυρότητας βασίζεται 

συνήθως σε κριτήρια που αναφέρουν τα εξής: 

� Το  βαθµό συσχέτισης της κάθε ερώτησης-στοιχείου της κλίµακας µε τον 

αντίστοιχο παράγοντα που ερµηνεύει την εννοιολογική κατασκευή 

(εσωτερική συνάφεια) 

� Οι  ερωτήσεις περιέχουν το ίδιο ποσοστό πληροφορίας σε σχέση µε την 

αξιολογούµενη κατασκευή 

� Οι ερωτήσεις είναι ισχυρότεροι δείκτες της υποτιθέµενης εννοιολογικής 

κατασκευής σε σχέση µε άλλες κατασκευές (έλεγχος διακρίνουσας 

εγκυρότητας των ερωτήσεων της κλίµακας). (Ραφτόπουλος & 

Θεοδοσοπούλου, 2002) 

Στην παρούσα έρευνα, η ανάλυση της µεθόδου πολλαπλών χαρακτηριστικών 

(πίνακας 5) δείχνει υψηλές συσχετίσεις των ερωτήσεων-στοιχείων µε τις αθροιστικές 

κλίµακες στις οποίες ανήκουν (µεγαλύτερες από 0,40), που σηµαίνει ικανοποιητική 

εγκυρότητα σύγκλισης, δηλαδή εσωτερική συνοχή. Ακόµη, η παρατήρηση ότι σε 

όλες τις περιπτώσεις οι προαναφερθείσες συσχετίσεις είναι  υψηλότερες από τις 

συσχετίσεις των ερωτήσεων-στοιχείων µε τις κλίµακες στις οποίες δεν ανήκουν, 

αποδεικνύει ότι οι µετρήσεις µας δε σχετίζονται µε µετρήσεις άλλων 

χαρακτηριστικών µε τις οποίες δε θα πρέπει να σχετίζονται. Έτσι τεκµηριώνεται η 

διακρίνουσα εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου. Για τον ίδιο σκοπό και προκειµένου 

να εξεταστεί η σηµαντικότητα των συσχετίσεων ερωτήσεων-κλιµάκων, 

χρησιµοποιήθηκε και ο στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά εξαρτηµένων 

συντελεστών συσχέτισης Τ2 του Steiger (1980). Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα αποτελέσµατα των 72 συνολικά ελέγχων διακρίνουσας εγκυρότητας. Οι 

48 µετρήσεις (ποσοστό 66,6%) δείχνουν ότι συσχετίσεις ερωτήσεων-κλιµάκων είναι 

υψηλότερες για τις εξεταζόµενες κλίµακες σε σχέση µε κάποια άλλη κλίµακα και 

στατιστικώς σηµαντικές, ενώ οι 24 µετρήσεις (ποσοστό 33,3%) δείχνουν ότι 

συσχετίσεις ερωτήσεων-κλιµάκων είναι υψηλότερες για τις εξεταζόµενες κλίµακες σε 

σχέση µε κάποια άλλη κλίµακα, αλλά η διαφορά δεν είναι στατιστικώς σηµαντική. 
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Πίνακας 6. Συχνότητες και ποσοστά επιτυχών συσχετίσεων ερωτήσεων-κλιµάκων. 

Το επίπεδο σηµαντικότητας έχει οριστεί στο 5%, δίπλευρος έλεγχος. 
Κωδικοποίηση αποτελεσµάτων ελέγχων συσχέτισης: 
  2: Συσχέτιση (διορθωµένη για επικαλύψεις corrected for overlap) ερώτησης-κλίµακας στατιστικώς 
σηµαντικά υψηλότερη για την υπό εξέταση κλίµακα σε σχέση µε κάποια άλλη κλίµακα. 
  1: Συσχέτιση ερώτησης-κλίµακας υψηλότερη για την υπό εξέταση κλίµακα σε σχέση µε κάποια άλλη 
κλίµακα, αλλά η διαφορά δεν είναι στατιστικώς σηµαντική. 
-1: Συσχέτιση ερώτησης-κλίµακας χαµηλότερη για την υπό εξέταση κλίµακα σε σχέση µε κάποια άλλη 
κλίµακα, αλλά η διαφορά δεν είναι στατιστικώς σηµαντική.  
-2:  Συσχέτιση ερώτησης-κλίµακας στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερη για την υπό εξέταση κλίµακα 
σε σχέση µε κάποια άλλη κλίµακα. 
 

 Τέλος, µε την ανάλυση ευαισθησίας υπολογίστηκε το ποσοστό των 

απαντήσεων που αφορούσαν στον ανώτατο (ceiling effect) και στον κατώτατο (floor 

effect) βαθµό δυσκολίας σε καθεµιά από τις αθροιστικές κλίµακες. Αυτά αποτελούν 

µέτρα της ευαισθησίας (sensitivity) ενός ερωτηµατολογίου.  

Πίνακας 7. Ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity) αθροιστικών κλιµάκων  

Αθροιστική κλίµακα Ceiling effect Floor effect 
Καταλληλότητα χώρου 1,2 4,1 

Συνεργασία 0,6 0,6 
Υλικά 0.6 31,4 

Εργονοµία εξοπλισµού 5,9 4,1 
Ψυχολογική επιβάρυνση 6,4 9,9 
 

Το ποσοστό της κατώτατης βαθµολογίας στην κλίµακα «υλικά», ίσως χρήζει 

προσοχής σε µελλοντική έρευνα. 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ -2  -1  1  2  1+2  

 n % n % n % n % n % 

Καταλληλότητα 
χώρων 

0 0 0 0 4 16,6 20 83,3 24 100 

Συνεργασία 0 0 0 0 4 20 16 80 20 100 

Υλικά 0 0 0 0 4 50 4 50 8 100 

Εργονοµία 
εξοπλισµού 

0 0 0 0 4 50 4 50 8 100 

Ψυχολογική 
ένταση 

0 0 0 0 8 66,6 4 33,3 12 100 
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3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στον πίνακα (8) αναφέρονται η µέση τιµή (εκφρασµένη και σε ποσοστό %),  η 

τυπική απόκλιση και ο διάµεσος κάθε αθροιστικής κλίµακας αποτύπωσης των 

δυσκολιών που συναντούν οι νοσηλευτές στις Μ.Ε.Θ., όπως αυτές προέκυψαν από 

την ανάλυσή µας.   

Πίνακας 8. Μέση τιµή και τυπική απόκλιση των αθροιστικών κλιµάκων 
 

Κλίµακα Ν Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

∆ιάµεσος 
 

Μέση τιµή 
εκφρασµένη σε 
ποσοστό ( %) 

Καταλληλότητα 
χώρου 

171 2,396 0,988 2,166 47,92 

Συνεργασία 169 3,062 0,794 3,200 61,24 

Υλικά 172 1,729 0,724 1,500 34,58 

Εργονοµία 
εξοπλισµού 

169 3,032 1,019 3,000 60,64 

Ψυχολογική 
επιβάρυνση 

171 3,394 1,251 3,500 67,88 

  

Όπως προαναφέρθηκε, οι απαντήσεις (από το 1 έως το 5) στις αρνητικά 

διατυπωµένες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου υπέστησαν αντιστροφή της αρχικής 

κωδικοποίησης, έτσι ώστε για όλα τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου, δηλωθείσες 

µικρότερες βαθµολογίες να υποδηλώνουν µεγαλύτερη δυσκολία, και αντίστροφα.  

Παρατηρούµε ότι η µικρότερη µέση τιµή για παράγοντα που επιβαρύνει και 

δυσκολεύει το έργο των νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ., εµφανίζεται στην κλίµακα «υλικά» 

καθώς και στην κλίµακα «καταλληλότητα χώρου» (1,729 και 2,396 αντίστοιχα).   

Στις άλλες τρεις κλίµακες η µέση τιµή κυµαίνεται στα όρια της ουδετερότητας (ούτε 

συµφωνώ/ούτε διαφωνώ). Σε ότι αφορά στην κλίµακα «συνεργασία», ίσως οι έντονοι 

ρυθµοί καθώς και ο κλειστός χαρακτήρας των Μ.Ε.Θ. (µικρά τµήµατα, χωρίς 

συνοδούς, µε ελεγχόµενη είσοδο, βαριά και δύσκολα περιστατικά) να συµβάλλουν 

στην αρµονική συνεργασία γιατρών-νοσηλευτών, νοσηλευτών-νοσηλευτών, 

νοσηλευτών-άλλων ειδικοτήτων. Παρότι λοιπόν το ίδιο το περιβάλλον των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας που χαρακτηρίζεται από έντονο στρες, επείγουσες παρεµβάσεις 

και απρόβλεπτες εξελίξεις, επιβάλλει τη συνεχή εγρήγορση και την άµεση αντίδραση 

του προσωπικού, µε συνέπεια την καθηµερινή έκθεσή του σε ψυχολογικά 
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επιβαρυντικούς ρυθµούς, η ακαταλληλότητα χώρου και υλικών είναι που κυρίως 

δυσκολεύει το έργο των νοσηλευτών.  

Στον πίνακα 9 παρατίθενται οι συσχετίσεις (µε τον συντελεστή συσχέτισης 

Spearman) µεταξύ αθροιστικών κλιµάκων και της ηλικίας, του επιπέδου εκπαίδευσης, 

της θέσης που κατέχει ο νοσηλευτής, της προϋπηρεσίας στο νοσοκοµείο και της 

προϋπηρεσίας στη Μ.Ε.Θ. Η ηλικία καθώς και η προϋπηρεσία στο νοσοκοµείο, 

φαίνεται να σχετίζονται αρνητικά µε την ψυχολογική επιβάρυνση. Ενδεχοµένως όσο 

αυξάνεται η ηλικία και η προϋπηρεσία να αναπτύσσονται ώριµοι µηχανισµοί ελέγχου 

του επείγοντος και συγκράτησης του άγχους. Αρνητική συσχέτιση µικρού βαθµού 

παρατηρούµε και µεταξύ των στοιχείων του επιπέδου εκπαίδευσης και της θέσης που 

κατέχει ο νοσηλευτής µε τη δυσκολία στη συνεργασία και στην εργονοµικά 

κατάλληλη τοποθέτηση του εξοπλισµού. Προφανώς, όσο αυξάνεται το επίπεδο 

µόρφωσης και εκπαίδευσης και ως εκ τούτου αναβαθµίζεται και η θέση του 

νοσηλευτή, τόσο βελτιώνεται το επίπεδο συνεργασίας και καλλιεργείται  η 

δυνατότητα να προτείνονται κατάλληλες  λύσεις που αφορούν στην εργονοµία του 

χώρου. Τέλος, για το στοιχείο «προϋπηρεσία στο τµήµα» δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση στατιστικά σηµαντική µε καµία κλίµακα, σε αντίθεση µε ότι ίσως θα 

περίµενε κανείς.    

 
Πίνακας 9. Συσχετίσεις αθροιστικών κλιµάκων µε δηµογραφικά και 
κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία 

Μεταβλητή/ 
κλίµακα 

Καταλληλότητα 
χώρου 

Συνεργασία Υλικά Εργονοµία 
εξοπλισµού 

Ψυχολογική 
επιβάρυνση 

Ηλικία -0,030 -0,100 -0,067 -0,023 -0,156* 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

-0,091 -0,161* -0,015 -0,173* -0,106 

Θέση 0,039 0,164* 0,055 0,166* 0,039 

Προϋπηρεσία 
στο νοσοκοµείο 

-0,011 -0,076 -0,115 -0,051 -0,174* 

Προϋπηρεσία 
στο τµήµα 

0,082 -0,040 -0,111 -0,119 -0,111 

* Το επίπεδο σηµαντικότητας έχει οριστεί στο 0,05 (∆ίπλευρος έλεγχος)  
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Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των αθροιστικών κλιµάκων, οι οποίες 

είναι στατιστικά σηµαντικές και  θετικές, και µάλιστα µεγαλύτερη θετική συσχέτιση 

εµφανίζει η κλίµακα «καταλληλότητα χώρου» συγκρινόµενη µε την κάθε µια από τις 

υπόλοιπες κλίµακες. 

 

Πίνακας 10. Συσχετίσεις των αθροιστικών κλιµάκων 
Κλίµακα/κλίµακα Καταλληλότη

τα χώρου  
Συνεργασία  Υλικά  Εργονοµία 

εξοπλισµού  
Ψυχολογική 
επιβάρυνση  

Καταλληλότητα 
χώρου  

1,000 0,451** 0,225** 0,355** 0,446** 

Συνεργασία  0,451** 1,000 0,295** 0,285** 0,222** 

Υλικά  0,225** 0,295** 1,000 0,239** 0,290** 

Εργονοµία 
εξοπλισµού  

0,355** 0,285** 0,239** 1,000 0,299** 

Ψυχολογική 
επιβάρυνση  

0,446** 0,222** 0,290** 0,299** 1,000 

 
** Το επίπεδο σηµαντικότητας έχει οριστεί στο 0,01 (∆ίπλευρος έλεγχος) 
 

3.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα έρευνα δηµιουργήθηκε, δοκιµάστηκε προκαταβολικά και 

εφαρµόστηκε ένα  πρότυπο ερωτηµατολόγιο αποτύπωσης των δυσκολιών που 

συναντούν οι νοσηλευτές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στην άσκηση των 

καθηκόντων τους. Το ερωτηµατολόγιο υποβλήθηκε σε διαδικασίες ελέγχου  

αξιοπιστίας και εγκυρότητας, και τα αποτελέσµατα υπήρξαν σε κάποιες µετρήσεις 

αρκετά ικανοποιητικά και σε άλλες λιγότερο. Με την εφαρµογή της µεθόδου της 

παραγοντικής ανάλυσης στα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δηµιουργήθηκαν επτά 

παράγοντες από τους οποίους προέκυψαν πέντε αθροιστικές κλίµακες: 

«καταλληλότητα χώρου», «συνεργασία», «υλικά», «εργονοµία εξοπλισµού», 

«ψυχολογική επιβάρυνση». Οι τιµές του συντελεστή Cronbach alpha στις κλίµακες 

ήταν ικανοποιητικές (µεγαλύτερες από 0,65). Η εξέταση της εγκυρότητας 

περιεχοµένου επιδιώχθηκε στο στάδιο του προελέγχου µέσω συνεντεύξεων αριθµού 

νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. και ακολούθησε αναθεώρηση του ερωτηµατολογίου. Από τα 



 46                                                                         ΚΑΛΛΙΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  

αποτελέσµατα της ανάλυσης πολλαπλών χαρακτηριστικών φάνηκε πολύ 

ικανοποιητική ένδειξη εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής του περιεχοµένου.  

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια χώρων 

και υλικών είναι οι κύριοι παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των νοσηλευτών. Οι 

δυσκολίες αυτές ίσως µπορούν να αντιµετωπιστούν µε παρεµβάσεις που να 

επικεντρώνουν στην καλύτερη  κτιριακή και εργονοµική οργάνωση  των Μ.Ε.Θ., 

αλλά και στην αναγνώριση των αυξηµένων υλικών απαιτήσεων ώστε να 

ανταποκριθούν µε επάρκεια τουλάχιστον εξοπλισµού στο δύσκολο έργο τους.  Οι 

συσχετίσεις των αθροιστικών κλιµάκων µε δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά 

στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης , η θέση και η προϋπηρεσία 

είναι µόνο σε µερικές τιµές στατιστικά σηµαντικές και εποµένως δε µπορούν να 

γενικευθούν. 

Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει παρόµοια 

µελέτη στον Ελλαδικό χώρο. Αναζητώντας στον παγκόσµιο ιστό, βρέθηκαν τέσσερις 

δηµοσιεύσεις των  Gurses A.P. and Carayon P. (2007,2005)  βασισµένες στην ίδια 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2004 στη Μασαχουσέτη. Στην έρευνα συµµετείχαν 

17 Μ.Ε.Θ. από 7 νοσοκοµεία της πόλης Wisconsin της Μασαχουσέτης, και το 

ανώνυµο ερωτηµατολόγιο συµπλήρωσαν οι 272 από τους 364 νοσηλευτές. Η δοµή 

του ερωτηµατολογίου περιείχε αρκετές οµοιότητες αλλά περισσότερες διαφορές µε το 

ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας, που οφείλονται κυρίως στον διαφορετικό και 

πιο ενδυναµωµένο ρόλο του νοσηλευτή στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, και 

ειδικά του νοσηλευτή της Μ.Ε.Θ..  Το ερωτηµατολόγιο περιείχε 33 ερωτήσεις και οι 

απαντήσεις είχαν τη µορφή  ΝΑΙ/ΟΧΙ.  Το στοιχείο που σε µεγαλύτερο ποσοστό 

(46%) δυσκόλευε τους νοσηλευτές αυτής της έρευνας ήταν το θορυβώδες περιβάλλον 

εργασίας. Οι ενοχλήσεις από τους συγγενείς των ασθενών  µε ποσοστό 42% αποτελεί 

εµπόδιο για τους νοσηλευτές που προκύπτει από τη διαφορετική λειτουργική δοµή 

των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στις Η.Π.Α. 

Στα δυνατά σηµεία της παρούσας έρευνας περιλαµβάνεται η συµµετοχή 

νοσηλευτών από πολλές Μ.Ε.Θ. (13) διαφορετικών νοσοκοµείων (7) αυξάνοντας έτσι 

τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων. Άλλο δυνατό σηµείο σχετίζεται µε 

την  ιδιότητα του συνόλου των συµµετεχόντων στην έρευνα. Όλοι προέρχονται από 

το εργασιακό περιβάλλον της Μ.Ε.Θ.: Η διεξάγουσα την έρευνα, οι νοσηλευτές που 

συνέβαλλαν µε τις παρατηρήσεις τους στη δηµιουργία και στον προέλεγχο του 

ερωτηµατολογίου, οι νοσηλευτές που το συµπλήρωσαν, αυξάνοντας έτσι 
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περισσότερο τις πιθανότητες να χαρακτηριστεί  το ερωτηµατολόγιο έγκυρο και 

αξιόπιστο εργαλείο µέτρησης. Στους περιορισµούς της έρευνας αναφέρουµε το 

γεγονός ότι πρόκειται για ένα πρότυπο ερωτηµατολόγιο που σαφώς χρήζει περαιτέρω 

βελτίωσης και εφαρµογής, ενώ η απουσία  παρόµοιας έρευνας στην ελληνική 

βιβλιογραφία µας στερεί το µέτρο σύγκρισης. Τέλος, η µελέτη  πραγµατοποιήθηκε σε 

Μ.Ε.Θ. µόνο αστικών νοσοκοµείων και µάλιστα µιας πόλης (Θεσσαλονίκη), οπότε 

και θα µπορούσε το δείγµα µας να θεωρηθεί συγκεκριµένο. 

Συµπερασµατικά, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελεί ένα ειδικά 

εξοπλισµένο και στελεχωµένο µικρό τµήµα του νοσοκοµείου που χαρακτηρίζεται από 

ιδιαίτερα επιφορτισµένο περιβάλλον εργασίας. Με τη χρήση πρότυπα δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν οι δυσκολίες των νοσηλευτών στο 

περιβάλλον αυτό. Τα ευρήµατα µπορούν να εξεταστούν διεξοδικά και να 

χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία σε τυχόν προσπάθειες επανασχεδιασµού των δοµών 

των Μ.Ε.Θ., προκειµένου να µειωθούν  ή και να εξαλειφθούν οι παράγοντες που 

δυσκολεύουν τους νοσηλευτές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ως εκ 

τούτου, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Μελλοντικές έρευνες 

που θα αφορούν είτε στον ίδιο πληθυσµό είτε σε µεγαλύτερο, µε την ταυτόχρονη 

βελτίωση του ερωτηµατολογίου, κρίνονται απαραίτητες.   
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