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“我们最大的荣耀不是永不跌倒，而

是每次跌倒了都能爬起来” 

 

“Το μεγαλύτερό μας κατόρθωμα δεν 

είναι να μην αποτυγχάνουμε ποτέ, 

αλλά να σηκωνόμαστε κάθε φορά που 

πέφτουμε!” 

 

                                      Κομφούκιος 
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Εισαγωγή: Η μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή δοκιμασμένων 

εργαλείων θεωρείται ως βασικό στοιχείο  της αποτελεσματικής διαχείρισης 

των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα, ειδικότερα στο τριτοβάθμιο 

επίπεδο. Η σχέση νοσηλευτή- ασθενή ως μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση έχει 

αποτελέσει αντικείμενο μελετών μόνο κατά την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται 

για μια ειδική και μοναδική μορφή σχέσης, μέσω αυτής μεταφέρονται 

πληροφορίες ζωτικής σημασίας εκατέρωθεν και πολλές φορές έντονα 

συναισθήματα. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 1) να περιγράψει τη διαδικασία 

της μετάφρασης, πολιτισμικής προσαρμογής και στάθμισης του NQCPQ στην 

ελληνική γλώσσα σε ένα δείγμα νοσηλευτών σε Χειρουργικές Κλινικές ενός 

πανεπιστημιακού νοσοκομείου και 2) να περιγράψει σε ποιο βαθμό 

επιτυγχάνεται η επιθυμητή επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτή- ασθενή, σε σχέση 

με ποικίλες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και  να τη συσχετίσει 
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με περιγραφικά χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, έτη 

προϋπηρεσίας και τμήμα εργασίας. 

Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη έκδοση του αγγλικού 

ερωτηματολογίου που αποτελούνταν από 25 ερωτήσεις. Η μετάφραση και 

πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου έγινε με διεθνώς 

προτεινόμενη διαδικασία. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου μετρήθηκε με τη 

διαδικασία test – retest και το συντελεστή συσχέτισης Spearman. Η εσωτερική 

συνέπεια των κλιμάκων αξιολογήθηκε με τη χρήση του συντελεστή  

Cronbach’s alpha.   

Αποτελέσματα:  Η επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών σε 

τριτοβάθμιο νοσοκομείο και σε χειρουργικές κλινικές είναι καλή. Η εσωτερική 

αξιοπιστία με τον έλεγχο test-retest ήταν πολύ καλή και οι περισσότερες 

ερωτήσεις είχαν θετική συσχέτιση. Ο δείκτης Cronbach a βρέθηκε να είναι 

0,972(συνολική εκτίμηση). Η μεγαλύτερη βαθμολογία σημειώθηκε στην 

ενότητα ποιότητας του στόχου της επικοινωνίας, για τις περιπτώσεις που 

ακολουθείται προκαθορισμένη φαρμακοθεραπεία από το γιατρό με Μ.Τ. 4,06 

και Τ.Α. 1,08, ενώ η χαμηλότερη σημειώθηκε στην ίδια ενότητα για την 

επικοινωνία που στοχεύει στη φροντίδα του ασθενή με Μ.Τ. 3,82 και Τ.Α. 

0,96. 

Συμπεράσματα: Η μεταφρασμένη και σταθμισμένη ελληνική έκδοση είναι 

συγκρίσιμη με την πρωτότυπη αγγλική έκδοση του ερωτηματολογίου όσον 

αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. H εφαρμογή του σε ένα δείγμα 

νοσηλευτών ανέδειξε χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο επικοινωνίας 

τους με τους ασθενείς.  Θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 

των διοικήσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιπτώσεων 

συγκρούσεων και κατ’ επέκταση το καλύτερο εργασιακό κλίμα ανάμεσα στους 

νοσηλευτές και την αποδοτικότερη νοσηλεία για τους ασθενείς. 

 

Λέξεις  κλειδιά: επικοινωνία, επικοινωνία νοσηλευτών- ασθενών,  στάθμιση 

ερωτηματολoγίου.
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ABSTRACT 
 

 

Title: Translation, evaluation and implementation of a measurement tool for                 

nurse- patient communication at a University Hospital. 

  

By: Christodoulaki Emmanouela 

           Graduate of Business Administration 

  

Supervisors: 1. A. Philalithis, Professor of the Clinic of Social Medicine,        

Medical School, University of Crete 

 

  2.K. Vlasiadis, Ph.D. of Medical School, University of Crete 

 

Date:  November, 2014 

 

Background: The translation and cultural adaptation of tested tools is 

regarded as an essential component of effective human resource 

management in the public sector and especially in the tertiary settings. The 

relationship between nurse and patient as a complex interaction has been 

only in the past ten years a subject of studies. This relationship is regarded to 

be special and unique and through it vital information and often intense 

feelings are carried. 

Aim: The aim of this study is 1) to describe the translation, adaptation and 

validation of the NQCPQ questionnaire into the Greek language in a sample 

of nurses in surgical clinics of a university hospital and 2) to describe to what 

extent the desired communication between nurse- patient is achieved, relative 

to a variety of procedures during hospitalization and to associate it with 

descriptive characteristics: age, sex, educational level, years of service and 

clinic. 

Methods: A modified version of the English questionnaire consisting of 25 

items was used. Internationally recommended methodology mandating 

forward, backward translation, reconciliation and pretesting steps were 

followed. Reproducibility was measured (test- retest reliability) by the 
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Spearman correlation coefficient. Internal consistency of the items assessed 

using the Cronbach’s alpha. 

Results: Communication between nurses and patients in a tertiary hospital 

and surgical clinics is good. The internal reliability through the test- retest 

control was very good and most of the items had positive correlations. 

Cronbach’s alpha was found to be 0,972 (total estimate). The highest rating 

was achieved in the quality section of the communication target for cases 

followed predetermined medication from the doctor, mean=4.06 and SD=1.08, 

while the lowest occurred in the same section for communication aimed at the 

care of patients, mean=3.82 and SD=0.96. 

Conclusion: The translated and adapted Greek version is comparable with 

the original English questionnaire as it concerns validity and reliability. The 

application into a sample of nurses revealed conclusions about the level of 

communication with the patients. It could be a useful tool in the hands of 

administrations for handling conflict situations and therefore for achieving the 

best working conditions among nurses and effective treatment for patients. 

 

 
 
 

 

 

 

Key words: communication, communication between nurses and patients, 

questionnaire evaluation, questionnaire translation 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

1 
 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά 

Η επικοινωνία είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία όλων 

των οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η σωστή επικοινωνία είναι το πιο 

βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη θετικών σχέσεων, συνεργασίας, αλλά και 

για την επίτευξη των στόχων που τίθενται. Η επικοινωνία αυξάνει την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον ασθενή- χρήστη των 

υπηρεσιών. Ακόμα, η αποτελεσματική επικοινωνία μειώνει το επαγγελματικό 

στρες κι έτσι τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους, με 

τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και όλους τους εμπλεκόμενους ( Levin 

RP., 2008). Η οικονομική κρίση, όμως,  αύξησε τη ζήτηση των υπηρεσιών 

υγείας στο δημόσιο τομέα, περιόρισε δραστικά τις δαπάνες, μειώνοντας 

ταυτόχρονα τις αποδοχές των εργαζόμενων που παρέχουν τις υπηρεσίες 

υγείας. Το νέο στοιχείο που έχει προκύψει και που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή 

άγνωστο στους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, είναι ο κίνδυνος της 

απόλυσής τους από τον οργανισμό στον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους. 

Όλα αυτά, στα πλαίσια του εξορθολογισμού των οργανισμών και μάλιστα 

κάτω από την ασφυκτική πίεση του χρόνου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

συγκυριών, διάχυτο είναι πλέον το κλίμα ανασφάλειας και δυσφορίας τόσο 

στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, όσο και στους χρήστες αυτών. 

 Η νέα αυτή πραγματικότητα παρατηρήθηκε από την ερευνήτρια με την 

ιδιότητα της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Δημόσια Υγεία , καθώς και ως χρήστρια η ίδια Υπηρεσιών 

Υγείας σε δημόσιους οργανισμούς  κι έδωσε το έναυσμα για τη συγγραφής 

της παρούσας Διπλωματικής εργασίας. 

 Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον του νοσοκομείου, χαρακτηρίζεται 

από έντονη ανταγωνιστικότητα, γρήγορους ρυθμούς, υψηλά επίπεδα 

μόρφωσης, μικρούς χώρους εργασίας, υψηλές απαιτήσεις και πιεστική 

ανάγκη για επίτευξη καλών αποτελεσμάτων κι έτσι είναι επιτακτική η ανάγκη 

επίτευξης υψηλών επιπέδων επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας 

και των ασθενών. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να ενισχυθούν από τις διοικήσεις 

οι τρόποι ενίσχυσης της επικοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο να επιλυθούν 
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οι πολλαπλές συγκρούσεις που δυσχεραίνουν την επικοινωνία και να 

ενισχυθεί η συνεργασία, η αποδοχή, η διεκδίκηση και ο συμβιβασμός όπου 

είναι αναγκαίος. 

 

1.2 Ορισμός Επικοινωνίας 

Ετυμολογικά, ο όρος «επικοινωνία» όπως έχει καθιερωθεί στα ελληνικά, 

προέρχεται από το ρήμα ἐπικοινωνέω και εμπεριέχει την ανταλλαγή 

απόψεων, συναισθημάτων, ιδεών, σκέψεων μεταξύ δύο ή περισσότερων 

προσώπων. Ο όρος communication έχει καθιερωθεί στην αγγλική γλώσσα και 

προέρχεται από το λατινικό communicare,  που σημαίνει μοιράζομαι. 

( Douglas H., 2013). 

Είναι δύσκολο να περιγράψουμε την επικοινωνία με ένα και μόνο ορισμό. Η 

επικοινωνία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που «δανείζεται» στοιχεία από 

πολλές επιστήμες. Εντούτοις, μπορούμε να πούμε ότι επικοινωνία είναι η 

διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, 

όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, για τα οποία οι πληροφορίες αυτές 

έχουν νόημα, οπότε αποκτά νόημα και η ανταλλαγή τους ως πράξη.  

Ακόμα, η  επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένα πομπός Α 

(άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή 

συναισθήματα σ’ ένα δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει 

πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, 

πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την 

κατάστασή του και τη συμπεριφορά του.( Μπουραντάς , 1992). 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε και τις δύο κύριες μορφές επικοινωνίας 

που είναι η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία. 

Η διαδικασία της επικοινωνίας µπορεί να εµποδιστεί από πολλούς και 

ποικίλους παράγοντες οι οποίοι αλλοιώνουν την ποιότητα του µηνύµατος και 

αποκαλούνται φραγμοί επικοινωνίας.  

 

 

1.3 Θεωρίες επικοινωνίας 

Η µαθηµατική και ποσοτική περιγραφή της έννοιας της επικοινωνίας (γνωστή 

και ως θεωρία πληροφορίας) διατυπώθηκε από τον Claude Shannon των 

εργαστηρίων Bell το 1948 ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη µιας 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

3 
 

θεωρίας που θα ήταν ικανή να περιγράψει τόσο την επικοινωνία ανάµεσα σε 

έµβια όντα όσο και την επικοινωνία ανάµεσα σε µηχανές. Περιοριζόµενοι σε 

επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων, η θεωρία του Shannon προσπαθεί να 

µοντελοποιήσει όχι µόνο τη φωνητική επικοινω- 

νία δια µέσου της ανθρώπινης οµιλίας αλλά και κάθε άλλο τύπο επικοινωνίας 

ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο αυτή εκδηλώνεται (π.χ. επικοινωνία 

µε νεύµατα, νοήµατα ή ακόµη και µε χορευτικές κινήσεις). Το µοντέλο 

επικοινωνίας του Shannon είναι εξαιρετικά απλό, θεωρείται µοντέλο γενικής 

χρήσεως.   

Η «Διαδικαστική- γραμμική»  θεωρία ( the process school) εξετάζει:  

 Πώς οι πομποί και οι δέκτες κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν 

 Πώς οι πομποί χρησιμοποιούν τα κανάλια και τα μέσα επικοινωνίας 

 Αν η επικοινωνία είναι αποτελεσματική και έγκυρη. 

Η «σημειωτική» θεωρία (the semiotics school) εξετάζει: 

 Πώς τα μηνύματα διαδρούν με τους ανθρώπους προκειμένου να 

παραχθεί νόημα 

 Πώς τα μηνύματα διαδρούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό και 

κοινωνικό περιβάλλον 

 Έννοιες σημασιοδότησης. 

Γι’ αυτή τη θεωρία, η μελέτη της επικοινωνίας είναι η μελέτη των κειμένων και 

του κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου. 

  

 

1.4 Επικοινωνία και νοσηλευτικό προσωπικό 

Ο επαγγελματίας νοσηλευτής για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει 

πρώτα να μάθει να επικοινωνεί. Μέσω της επικοινωνίας ο ασθενής 

περιγράφει τη γενικότερη και την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του, την 

εμπειρία και τα συμπτώματά του, διαδραματίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

καίριο ρόλο στη διαγνωστική διαδικασία. Επίσης μέσω αυτής, ο νοσηλευτής 

μεταφέρει πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν τη θεραπευτική διαδικασία 

και τις αλλαγές που το άτομο θα πρέπει να επιφέρει στη ζωή του. 

Η επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών διακινεί συχνά πολύ έντονα 

συναισθήματα,  καθώς είναι μοναδική ως προς το ότι αφορά θέματα ζωτικής 

σημασίας ( Ροβίθης Μ., 2008). 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

4 
 

Σκοποί της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού υγείας και των ασθενών 

είναι: 

α) η δημιουργία μιας καλής διαπροσωπικής σχέσης 

β) η ανταλλαγή πληροφοριών 

γ) η λήψη αποφάσεων σχετικά με την θεραπεία. 

( Ong, de Haes, Hoos και Lammes , 1995) 

 

Οι Schmidt και Svarstad, υποστήριξαν ότι, η ομαδική συνεργασία, μέσα από 

την αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο των νοσοκομείων βελτιώνει τα 

κλινικά αποτελέσματα, αυξάνει το βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και 

συμβάλλει στη μείωση των δαπανών σε ανθρώπινους 

και υλικούς πόρους. 

 

Οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας έχουν ως κύριο στόχο τη βοήθεια των 

άλλων ατόμων, μέσω μιας θεραπευτικής σχέσης. Η θεραπευτική σχέση 

αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων που παρέχουν και δέχονται βοήθεια και 

δημιουργεί το διαπροσωπικό κλίμα με σκοπό την ικανοποίηση των 

ανθρώπινων αναγκών. Συνεπώς η κάλυψη των αναγκών είναι το αποτέλεσμα 

μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης. 

Ο στόχος της θεραπευτικής σχέσης νοσηλευτή-ασθενούς είναι η βοήθεια του 

ασθενούς να επιτύχει τους στόχους που οδηγούν στην ικανοποίηση των 

αναγκών του. Ο νοσηλευτής είναι ο θεραπευτής και ο ασθενής είναι το άτομο 

που δέχεται τη θεραπευτική βοήθεια. 

Το πιο σημαντικό στοιχείο στον καθορισμό της αποτελεσματικότητας της 

παρεχόμενης βοήθειας, είναι η ποιότητα της σχέσης ανάμεσα σε δύο άτομα. 

Πιθανόν το πλέον σύνηθες το οποίο μπορεί να προκύψει κατά τη παροχή 

νοσηλευτικής φροντίδας, είναι η αποτυχία της δημιουργίας μιας αρμονικής 

σχέσης εμπιστοσύνης με το άλλο άτομο. (Ροβίθης Μ, 2008) 
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ΙΙ.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Ερευνητικά δεδομένα επικοινωνίας νοσηλευτών- ασθενών 

Ο ορισμός της επικοινωνίας νοσηλευτή - ασθενή, ως αμφίδρομη ανταλλαγή 

σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων μεταξύ τους, ανευρίσκεται σε 

επιστημονικά άρθρα στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους 

έρευνες που έχουν να κάνουν με τη μέτρηση της επικοινωνίας νοσηλευτών με 

ασθενείς, παρόλο που μοντέλα επικοινωνίας συναντούμε από τα αρχαία 

κιόλας χρόνια (αριστοτελικό μοντέλο επικοινωνίας). 

Οι Lussier & Richard (2005) αναφέρουν τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας 

νοσηλευτή - ασθενή για την ομαλή λειτουργία της νοσοκομειακής μονάδας, 

την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας, την ικανοποίηση ασθενών και 

νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και την αποφυγή προβλημάτων με τη 

δικαιοσύνη. 

Ξεκινώντας το 1995 οι Gordon et al. και συνεχίζοντας το 2005 οι Travaline et 

al. και ο Martonffy το 2010, περιγράφουν τα μέσα μετάδοσης μηνυμάτων στην 

επικοινωνία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με τον ασθενή, θέτοντας την 

προσωπική επαφή σε εξέχουσα θέση.  

Ήδη από το το 2001 οι McPherson et al. τονίζουν το πόσο σημαντική είναι η 

εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ώστε να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες για επικοινωνία μεταξύ τους, με τον ασθενή, την 

πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία της μονάδας. 

Οι Βλασιάδης και Κουτσαμάνη  (2011) αναφέρουν τις ειδικές δεξιότητες του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να ενθαρρύνει τον ασθενή και 

να ενισχύσει το αίσθημα της κατανόησης και αποδοχής. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, το προσωπικό μπορεί να ενθαρρύνει τον ασθενή 

χρησιμοποιώντας απλές , σαφείς ερωτήσεις, την κατάλληλη στάση και 

χειρονομίες και ενθαρρυντικές προτάσεις. Για να ενισχύσει το αίσθημα 

κατανόησης και αποδοχής απαιτείται επανάληψη λέξεων που εκφράζουν τη 

συναισθηματική φόρτιση του ασθενή,  επανάληψη των πιο σημαντικών 

θεμάτων που του εμπιστεύθηκε ο ασθενής και αναγνώριση της ψυχολογικής 

έντασης του ασθενή. 
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Οι Vuković et al. το 2010 ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο Nurse Quality of 

Communication with Patient (NQCPQ) προκειμένου να αξιολογήσουν την 

ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτή και ασθενή. Το ερωτηματολόγιο 

αυτό, το οποίο χρησιμοποιήσαμε και εμείς στην εργασία μας, αποδείχθηκε 

στη συγκεκριμένη μελέτη ότι μπορεί να αναλύσει με άριστο τρόπο τις 

ψυχολογικές, κλινικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και δημογραφικές 

παραμέτρους στην επικοινωνία νοσηλευτή - ασθενή. 

 

Ανατρέχοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αυτό που διαπιστώνει άμεσα 

κανείς, είναι η ύπαρξη όλο και περισσότερων μελετών και δημοσιεύσεων με 

θέμα την ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 

και μάλιστα οι σχετικές δημοσιεύσεις αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο 

ετησίως. 

Σε αντιδιαστολή, είναι δύσκολο έως αδύνατο να βρει κάποιος έγκυρα και 

αξιόπιστα εργαλεία που να αφορούν την επικοινωνία των νοσηλευτών με τους 

ασθενείς. Παρόλο, λοιπόν, που η επικοινωνία νοσηλευτών- ασθενών  

αναδεικνύεται σε πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το συνολικό 

αποτέλεσμα της θεραπείας του ασθενή μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον 

αλλά κι έξω από αυτό( Vuković et al. 2010) , τα στοιχεία και τα εργαλεία που 

διαθέτουμε είναι περιορισμένα.  

 

Οι Vuković et al., 2010, κατασκεύασαν ένα ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση 

της επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών το οποίο δεν είχε ακόμη 

αξιολογηθεί, μέχρι τη φάση της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης, σύμφωνα 

με τη δική μας δυνατότητα γνώσης, σε οργανισμούς υγείας.  

 

 

2.2 Ερευνητικό ερώτημα- Στόχοι- Ερευνητικές υποθέσεις 

Το ερευνητικό ερώτημα της μελέτης ήταν: Κατά πόσο επιτυγχάνεται η 

επιθυμητή επικοινωνία μεταξύ των νοσηλευτών και των ασθενών στις 

χειρουργικές κλινικές ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου; 

Με βάση το ερευνητικό ερώτημα και τον περιορισμένο αριθμό ερευνητικών 

εργαλείων μέτρησης της επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών- ασθενών στην 

ελληνική γλώσσα, καθορίστηκαν οι εξής σκοποί της μελέτης: 
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1) Η μετάφραση, πολιτισμική προσαρμογή και στάθμιση ενός ερευνητικού 

εργαλείου που να αξιολογεί την επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτή – ασθενή 

/ νοσηλευτών και ασθενών. 

2) Η εφαρμογή του σε ένα δείγμα νοσηλευτών που εργάζονται σε 

χειρουργικές κλινικές πανεπιστημιακού νοσοκομείου. 

Οι επιμέρους στόχου της μελέτης ήταν να διερευνηθούν: 

1) Η αξιοπιστία(internal consistency) και η εγκυρότητα (validity) του 

ερωτηματολογίου. 

2) Τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας των νοσηλευτών με τους 

ασθενείς και η συσχέτισή τους με βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους 

3) Αν ανεξάρτητες μεταβλητές (δημογραφικά χαρακτηριστικά) 

επηρεάζουν την επικοινωνία των νοσηλευτών με τους ασθενείς. 

 

Με βάση τα παραπάνω, διερευνήθηκαν οι παρακάτω υποθέσεις: 

 

Α) Το ερωτηματολόγιο είχε ικανοποιητική αξιοπιστία,  και 

 

Β) Οι νοσηλευτές της μελέτης επιτυγχάνουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα της επικοινωνίας με τους ασθενείς 

 

 

2.3 Θεωρητικό πλαίσιο του ερωτηματολογίου 

Στα χρόνια πριν το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, η επικοινωνία και ειδικότερα η 

μαζική επικοινωνία, δεν είχε μελετηθεί ιδιαίτερα ως επιστημονικό αντικείμενο. 

Ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, άρχισαν να μελετούν την 

επίδραση της επικοινωνίας στην κοινωνία. Δεκαετίες αργότερα, η επικοινωνία 

άρχισε να ερευνάται ως αυτόνομο αντικείμενο, αρχικά στα Πανεπιστήμια της 

Βορείου Αμερικής. 

 

Παρακάτω, παρατίθενται τα μοντέλα επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί και 

βοηθούν τη θεωρητική μας προσέγγιση για την επικοινωνία μεταξύ των 

νοσηλευτών με τους ασθενείς. 
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1) Το αριστοτέλειο μοντέλο επικοινωνίας 

2) Το μοντέλο επικοινωνίας του Lasswell (1948) 

3) Το μοντέλο των Shannon & Weaver(1949) 

4) Το μοντέλο του Newcomb (1953) 

5) Το μοντέλο του Charles E. Osgold (1954) 

6) Το μοντέλο του Wilbur Schramm(1954) 

7) Το μοντέλο του Gerbner (1956) 

8) Το μοντέλο των Westley and MacLean (1957) 

9) Το μοντέλο του Jakobson (1960) 

10) Το μοντέλο του David Berlo(1960) 

 

 

III. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΦΑΣΗ Ι) 

 3.1 Περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου 

 Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε, μετά από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, το εργαλείο Nurse Quality of Communication with Patient 

Questionnaire (NQCPQ), που κατασκευάστηκε για τη μέτρηση της 

επικοινωνίας νοσηλευτών με ασθενείς (Vuković et al.,2010). Το 

ερωτηματολόγιο που επιλέξαμε δημιουργήθηκε μετά από διαπίστωση μη 

ύπαρξης επαρκούς βιβλιογραφίας για τη μέτρηση της επικοινωνίας μεταξύ 

νοσηλευτών και ασθενών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν είχε δημιουργήσει 

και σταθμίσει μία αγγλική έκδοσή του. 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 ερωτήσεις και για κάθε 

ερώτηση χρησιμοποιείται κλίμακα Likert  με διαβάθμιση από το 1 (αδύνατη η 

επικοινωνία) έως το 6 (άριστη επικοινωνία). Στο ερωτηματολόγιο 

προστέθηκαν ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων που αφορούν: την ηλικία, 

το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης, την προϋπηρεσία και την κλινική στην 

οποία οι συμμετέχοντες εργάζονται. Η προσθήκη των στοιχείων αυτών, 

εξυπηρετεί το δεύτερο  σκοπό της μελέτης,  την εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου.  

 Από τις 25 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, τελικά δημιουργείται  ο 

παράγοντας των 6 ερωτήσεων (items) κι έτσι έχουμε την εξής 

κατηγοριοποίηση: 

Σύμφωνα με την επικοινωνία που επιτυγχάνεται οι ερωτήσεις ταξινομούνται: 
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Α) προφορική επικοινωνία(1,2,3,7,9,10, 11,13,19,23,25) 

Β) μη- λεκτική επικοινωνία (4,5,14,15,16,17,18,20,21,25) 

Γ) επικοινωνία (6,8,12,24). 

Σύμφωνα με την ποιότητα του στόχου επικοινωνίας οι ερωτήσεις 

ταξινομούνται: 

a) επικοινωνία που έχει ως στόχο την εισχώρηση σε βάθος σε σοβαρά 

περιστατικά (1,6,9,10,11,12,17,20,21,22,25) 

b) επικοινωνία που στοχεύει στη φροντίδα του ασθενή 

 ( 2,4,8,13,14,15,16,18) 

c) επικοινωνία στις περιπτώσεις που ακολουθείται προκαθορισμένη 

φαρμακοθεραπεία από το γιατρό (3,5,7,19,23,24). 

Επίσης, το ερωτηματολόγιο πληρούσε τα κριτήρια να είναι 

αυτοσυμπληρούμενο, να έχει απλή γλώσσα και  να είναι σύντομο, ώστε να 

είναι φιλικό προς τους συμμετέχοντες. 

 

3.2 Διαδικασία μετάφρασης και γνωστικής αποδελτίωσης 

 Η διαδικασία μετάφρασης του εργαλείου στην ελληνική γλώσσα, 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Ελάχιστα Κριτήρια Μετάφρασης (Medical 

Outcomes Trust,1997) μετά από σχετική άδεια που παραχωρήθηκε από την 

υπεύθυνη αλληλογραφίας Mira Vuković, με την ευγενική παράκληση να 

κοινοποιηθούν στην ομάδα δημιουργίας του ερωτηματολογίου τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά (1η φάση της μετάφρασης), το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε δύο άτομα, μία δίγλωσση επίσημη μεταφράστρια 

και σε μία επαγγελματία υγείας με εργασιακή εμπειρία σε αγγλικά νοσοκομεία 

με μητρική την ελληνική γλώσσα και μεταφράστηκε στα ελληνικά( forward 

translation). Μετά την αξιολόγηση των δύο μεταφράσεων από τρίτο άτομο, 

προέκυψε η πρώτη συμφωνημένη μετάφραση( 1st reconciliated version) . Στη 

συνέχεια ( 2η φάση της μετάφρασης),  το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 

δίγλωσση μεταφράστρια, η οποία δε γνώριζε  την πρωτότυπη έκδοση στην 

αγγλική γλώσσα προκειμένου να το μεταφράσει ξανά στα αγγλικά (backward 

translation). Η τροποποιημένη μετάφραση στάλθηκε στους συγγραφείς-  

δημιουργούς του ερωτηματολογίου για υποδείξεις- διορθώσεις. Δεν υπήρξε 

καμία διαφωνία ούτε διόρθωση από τους συγγραφείς( 2nd reconciliated 

version) . Η πολιτισμική προσαρμογή πραγματοποιήθηκε από 5 
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επαγγελματίες υγείας (2 νοσηλευτές, 2 γιατρούς, 1 ψυχολόγο) που εργάζονται 

στο νοσοκομείο όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη και είχαν μητρική τη 

γλώσσα – στόχο, δηλαδή τα ελληνικά (cognitive debriefing). Μέσα από τις 

παρατηρήσεις που επισήμαναν κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 

προέκυψε η δεύτερη και τελική έκδοση του ερωτηματολογίου. Τα (5) άτομα 

που συμμετείχαν στη φάση της γνωστικής αποδελτίωσης ήταν εργαζόμενοι 

στο νοσοκομείο. Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά τους ήταν: 1) 

άνδρας νοσηλευτής 45 ετών, 2) γυναίκα νοσηλεύτρια 42 ετών, 3) γυναίκα 

αναισθησιολόγος 45 ετών, 4) άνδρας χειρουργός 50 ετών και 5) γυναίκα 

ψυχολόγος 50 ετών και όλοι τους με μεγάλη προϋπηρεσία. Η γλώσσα του 

ερωτηματολογίου «ήταν απλή και κατανοητή» , αλλά «ορισμένες ερωτήσεις 

θεωρήθηκαν γενικόλογες και  προκάλεσαν σύγχυση», γι’ αυτό το λόγο στο 

εισαγωγικό σημείωμα του ερωτηματολογίου περιλάβαμε τη διευκρίνιση, οι 

ερωτήσεις να συμπληρωθούν με βάση συγκεκριμένο ασθενή και όχι με βάση 

τη συνολική εμπειρία των νοσηλευτών. 

Μετά από την παραπάνω διαδικασία, καταλήξαμε στην τελική έκδοση του 

ερωτηματολογίου (« Ερωτηματολόγιο Μέτρησης της Ποιότητας Επικοινωνίας 

του νοσηλευτή με τον ασθενή», Παράρτημα 3). 

 

3.3 Έλεγχος αξιοπιστίας (test- retest) 

 Μετά την προσαρμογή του ερωτηματολογίου NQCPQ στα ελληνικά, 

ακολούθησε πιλοτική εφαρμογή του για τον έλεγχο επαναληψιμότητας 

(repeatability ή producibility ή έλεγχος αξιοπιστίας test- retest). Η πιλοτική 

μελέτη έγινε με συγχρονικό σχεδιασμό. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε 

ηλεκτρονικά στην ομάδα Κλινικών Εκπαιδευτών (25 άτομα) του ΠΑ.Γ.Ν.Η., 

που αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα νοσηλευτών από όλα τα τμήματα 

του νοσοκομείου και μας απάντησαν 10 νοσηλευτές- νοσηλεύτριες. 

Ακολούθησε διανομή και επανάληψη της συμπλήρωσης δύο (2) εβδομάδες 

αργότερα, χωρίς να έχουν ενημερωθεί στην 1η φάση ότι θα επαναλάβουν τη 

συμπλήρωση. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο μετρήσεις, δεν θα 

πρέπει να είναι μεγάλη, διαφορετικά δεν θα εκτιμηθεί η σταθερότητα του 

εργαλείου μέτρησης καθώς και των απαντήσεων. Αυτό ονομάζεται επίδραση 

πράξης (practice effect/ memory effect) (Litwin MS., 2008). Στη φάση αυτή 

απάντησαν το ερωτηματολόγιο και οι 10 νοσηλευτές που το είχαν 
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συμπληρώσει στην αρχή. Στην προσπάθεια αυτή  ελέγχθηκαν οι διαφορές 

στις συνολικές βαθμολογίες των 6 ενοτήτων τις οποίες καθορίζουν οι 25 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Οι Vuković et al. (2010) αναφέρουν ότι από 

την ανάλυση κυρίων συνιστωσών εξήχθη ένας μόλις παράγοντας που 

ερμηνεύει το 86% της συνολικής μεταβλητότητας. Ο παράγοντας αυτός 

διαρθρώνεται από έξι ερωτήσεις, τις: 9-10-11-17-22-24. Στις ερωτήσεις αυτές 

επικεντρώνεται και ο έλεγχος επαναληψιμότητας όπου συμπεραίνουν ότι δύο 

ερωτήσεις (17 και 22) διαφοροποιούνται στη δεύτερη φάση (επανάληψη) από 

τους/τις 10 νοσηλευτές – νοσηλεύτριες.  

Στη παρούσα μελέτη ελέγχθηκαν κατά συνέπεια οι διαφορές στα ζεύγη 

βαθμολογιών των έξι ερωτήσεων του ερωτηματολογίου NQCPQ. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα του πίνακα 1, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στις βαθμολογίες των 6 ερωτήσεων (p>0.05).  Οι συντελεστές συσχέτισης 

επίσης των βαθμολογιών μεταξύ των δύο χρονικών φάσεων εκτιμήθηκαν ως 

σημαντικοί (p≤0.05) σε 4 ερωτήσεις.  

 

 

IV. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΦΑΣΗ ΙΙ)  

4.1 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής μελέτης- πληθυσμός αναφοράς 

 Η παρούσα μελέτη ήταν μία περιγραφική- συσχέτισης μελέτη 

(descriptive cross- sectional survey) (Ann Bowling and Jan Rees Jones, 

2003). Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θεωρείται κατάλληλος για τη διερεύνηση 

περιπτώσεων όπως στη δική μας, καταγραφή των δεδομένων στοιχείων που 

βρέθηκαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χωρίς όμως την ασφαλή εξαγωγή 

συμπερασμάτων και χωρίς τη διατύπωση ασφαλών υποθέσεων. Η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου το χρονικό 

διάστημα Μάρτιος- Μάιος 2014. Ο πληθυσμός αναφοράς ήταν 405 

νοσηλευτές, απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και απόφοιτοι 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που εργάζονταν στο νοσοκομείο στη φάση 

της μελέτης. Η κατανομή ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: 375  

νοσηλευτές απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 30 

νοσηλευτές απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Τα στοιχεία 

παραχωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατόπιν 

αιτήματος μας.( Αριθμός Πρωτ: 4923 Ημερομηνία 15/04/2013) 
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4.2 Πληθυσμός Μελέτης 

 Το δείγμα μας αποτελούσαν νοσηλευτές χειρουργικών κλινικών. 

Πρόκειται για 90 νοσηλευτές- νοσηλεύτριες που  αποτελούν το 14,6% του 

συνολικού αριθμού των νοσηλευτών που απασχολούνται στο νοσοκομείο. Η 

κατανομή τους στις κλινικές ήταν : Αγγειοχειρουργική 12 άτομα, Γενική 

Χειρουργική 8 άτομα, Παιδοχειρουργική 3 άτομα, ορθοπεδική 8 άτομα, 

Χειρουργική Ογκολογία 7 άτομα, Νευροχειρουργική 8 άτομα, Ουρολογική 7 

άτομα, Οφθαλμολογική 4 άτομα , ΩΡΛ 6 άτομα, Μαιευτική- Γυναικολογική 9 

άτομα, Θωρακοχειρουργική- Γναθοχειρουργική 7 άτομα, Καρδιοχειρουργική 

10 άτομα. Τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ήταν: 1) να εργάζονται σε 

χειρουργική κλινική, 2) να είναι βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ και 3) να έχουν τουλάχιστον 

5 έτη  προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ώστε να έχουν 

εγκλιματιστεί με το συγκεκριμένο περιβάλλον.  Το βασικό και κύριο κριτήριο 

αποκλεισμού ήταν οι νοσηλευτές να μην είναι βαθμίδας ΔΕ και αυτό λόγω του 

συγκεκριμένου καθηκοντολογίου των νοσηλευτών αυτών. 

 

4.3 Χειρουργικές κλινικές 

 Στις κλινικές του χειρουργικού τομέα αντιμετωπίζεται και νοσηλεύεται 

ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών περιστατικών ποικίλης βαρύτητας σε 

καθημερινή βάση. Η διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ποικίλει ανάλογα με το 

εκάστοτε περιστατικό και τη βαρύτητά του. 

 

4.4 Μέθοδος διανομής ερωτηματολογίου 

 Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν από την ερευνήτρια στις προϊσταμένες 

των χειρουργικών κλινικών και συγκεντρώθηκαν μετά από δύο εβδομάδες. 

Ζητήθηκε ο αριθμός των νοσηλευτών που απασχολούνται τη συγκεκριμένη 

περίοδο με βάση τα επίσημα προγράμματα. Οι νοσηλευτές μετά τη 

συμπλήρωση, επέστρεφαν το ερωτηματολόγιο στο φάκελο που ήταν σε 

συμφωνημένο και προσβάσιμο σημείο στο γραφείο της προϊσταμένης. Το 

ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από σχετικό ενημερωτικό σημείωμα ( 

Παράρτημα 2 ) που κατατόπιζε σχετικά με το σκοπό της έρευνας, ότι είναι 
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ανώνυμο και ότι έπρεπε να συμπληρωθεί με βάση συγκεκριμένο ασθενή και 

όχι με βάση τη συνολική εργασιακή εμπειρία του νοσηλευτή.  

 

4.5 Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS 21.0. Εκτιμήθηκαν οι συντελεστές 

αξιοπιστίας Cronbach’s α για κάθε ενότητα και συνολικά για το NQCPQ και 

σύμφωνα με την 6-βαθμη κλίμακα Likert. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν 

κατανομές συχνοτήτων περιγραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 

στη μελέτη ενώ ακολούθησαν έλεγχοι διαφοράς μεταξύ φύλων με τη μέθοδο 

χ2 και Student t. Επίσης με τη μέθοδο Student t αλλά και μέσω της μη 

παραμετρικής μεθόδου Kruskal Wallis, ελέγχθηκαν τυχόν διαφορές στις 

ενότητες του NQCPQ ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

στη μελέτη. Τέλος ο βαθμός συσχέτισης των ενοτήτων ελέγχθηκε με τους 

συντελεστές κατά Spearman. Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 0,05.  

 

4.6. Δεοντολογία 

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έγκριση της μελέτης, ήταν 

σύμφωνη με τις οδηγίες της 7ης Υ.Π. Ε. Κρήτης (Αρ. Πρωτ: 930). Η εκπόνηση 

της μελέτης εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της 7ης Υ.Π. Ε. Κρήτης κατόπιν θετικής 

εισηγήσεως της Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η εθελοντική συμμετοχή στη 

μελέτη θεωρήθηκε ως συγκατάθεση. 

 

 

 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.1 Περιγραφική ανάλυση 

 Δόθηκαν 90 ερωτηματολόγια από τα οποία επεστράφησαν 43 

(ποσοστό απόκρισης 48,3%). Δεν αποκλείστηκε κάποιο από αυτά τα 

ερωτηματολόγια, καθώς δεν υπήρχε απώλεια απαντήσεων και πεδίων. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν γυναίκες, σε αριθμό 37(86%) και 

λιγότεροι άνδρες, σε αριθμό 6(14%). Οι περισσότεροι νοσηλευτές ήταν ηλικίας 
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από 35 έως 49 έτη και είχαν προϋπηρεσία από 11 έως 26 έτη. Η κατανομή 

των νοσηλευτών που απάντησαν ανά κλινική ήταν:  

Όσον αφορά το επίπεδο το επίπεδο εκπαίδευσης,40 συμμετέχοντες ήταν 

απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι., 2 Α.Ε.Ι., ενώ 1 συμμετέχων-συμμετέχουσα δε 

συμπλήρωσε το πεδίο επιπέδου εκπαίδευσης. 

 

5.2 Εσωτερική αξιοπιστία 

 Ένας τρόπος για την  εκτίμηση της αξιοπιστίας, είναι η μέτρηση 

εσωτερικής συνάφειας με το δείκτη Cronbach’s alpha (Cronbach,1951).  Ο 

Cronbach’s  a αποτελεί ένα δείκτη που φανερώνει κατά πόσο διαφορετικές 

προτάσεις (items) μετρούν την ίδια έννοια (μεταβλητή). Αποδεκτές, 

θεωρούνται τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 0.70 (Burns & Grove,2001). Στον 

πίνακα με τη βαθμολογία και τα περιγραφικά μέτρα των 25 απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου NQCPQ  των νοσηλευτών και νοσηλευτριών της μελέτης, ο 

δείκτης Cronbach a κυμαίνεται από 0,969 έως 0,974. Και στο πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο, κατά την ανάλυση της αντίστοιχης διαδικασίας, ο δείκτης 

Cronbach’s a βρέθηκε να είναι ίσος με 0,96, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

αμοιβαία σχέση των αντικειμένων που προέκυψαν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή Cronbach’s alpha, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής. Εάν μία κλίμακα εμφανίζει 

μικρού βαθμού εσωτερική συνοχή, ενδεχομένως μπορεί να βελτιωθεί με την 

προσθήκη προτάσεων (items) ή με την επανεξέταση της σαφήνειας των 

προτάσεών της. Όταν ένα εργαλείο μέτρησης εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε 

συγκεκριμένο πληθυσμό, με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και 

γλώσσα, τότε επιβάλλεται ο έλεγχος της αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής 

(Litwin MS., 1995). 

 

VI. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Η μελέτη που εκπονήσαμε είχε διττό σκοπό, αρχικά τη μετάφραση και 

στάθμιση του ερωτηματολογίου NQCPQ στα ελληνικά και στη συνέχεια, την 

εφαρμογή του σε μία κοορτή νοσηλευτών με κοινό χαρακτηριστικό τους την 

εργασία σε χειρουργικές κλινικές. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, τη 

διαδικασία της μετάφρασης και στάθμισης, το ερωτηματολόγιο, όπως 

προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων,  είναι συγκρίσιμο με την 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

15 
 

πρωτότυπη αγγλική έκδοση και μπορεί να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά της 

επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών σε ένα πανεπιστημιακό 

νοσοκομείο. Είχε καλή επαναληψιμότητα στον έλεγχο αξιοπιστίας (test- retest) 

σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα νοσηλευτών και ικανοποιητική εσωτερική 

συνέπεια που υπολογίστηκε με το δείκτη Cronbach’s alpha.   

 Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε στην παρούσα 

μελέτη, διαπιστώθηκε έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων εργαλείων για το 

συγκεκριμένο θέμα που εξετετάζουμε. Το ερωτηματολόγιο NQCPQ που 

μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στη μελέτη, φαίνεται να είναι κατάλληλο να 

εφαρμοστεί σε δημόσια νοσοκομεία. 

 Θα ήταν αναγκαία μιας μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα για να 

επιβεβαιώσει τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας νοσηλευτή- ασθενή του 

παρόντος εργαλείου, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί 

συστηματικά και διαχρονικά από νοσοκομειακούς οργανισμούς της χώρας 

μας. Κρίνεται επομένως απαραίτητο, να συνεχιστούν οι έρευνες για τη 

μέτρηση της επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών, ευρύτερα στη 

χώρα μας, αλλά  και μέσα στο Σύστημα Υγείας. 

  Ο Ley (1982) έδειξε ότι ως και το 1/3 των ασθενών δεν είναι 

ικανοποιημένο από την επικοινωνία του με το προσωπικό υγείας, ενώ το 

ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι υψηλό παρά τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται (Marks et al., 2000). 

 

 

VII.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Τα συμπεράσματα με βάση το ερευνητικό ερώτημα, τους επιμέρους 

στόχους και τις υποθέσεις της μελέτης είναι: 

 Το ερωτηματολόγιο που μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στην ελληνική 

γλώσσα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, είναι ένα 

ικανοποιητικά αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για να αναγνωρίσει τα 

χαρακτηριστικά της επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών σε 

πανεπιστημιακά/ δημόσια νοσοκομεία. 

 Η εφαρμογή του ερωτηματολογίου έδειξε ότι οι νοσηλευτές που 

εργάζονται στις χειρουργικές κλινικές του συγκεκριμένου νοσοκομείου έχουν 

πολύ καλή επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα με τους ασθενείς παρόλο το 
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δύσκολο κι ευμετάβλητο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό κάνει ακόμα πιο 

αξιοσημείωτα τα αποτελέσματα, αν λάβει κανείς υπόψη του την τρέχουσα 

πολιτική και οικονομική συγκυρία και την πολλαπλασιαζόμενη κόπωση των 

νοσηλευτών λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας στο 

δημόσιο τομέα. 

 Ανάμεσα στα δύο φύλα, διαφαίνεται οι άνδρες νοσηλευτές να 

επιτυγχάνουν καλύτερη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα( 6 items). Επειδή 

όμως τα άτομα της κατηγορίας αυτής του  δείγματός μας είναι λίγα, θα πρέπει 

να καταδείξουμε εγκράτεια ως προς τη διατύπωση συμπερασμάτων. 

 Όσο αυξάνεται η ηλικία των νοσηλευτών, παρατηρούμε καλύτερες τιμές 

στην επικοινωνία που επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις που ακολουθείται 

προκαθορισμένη φαρμακοθεραπεία από το γιατρό. 

 Τέλος, στην ομάδα νοσηλευτών με προϋπηρεσία από 11 έως 20 έτη, 

παρατηρούμε να καταγράφονται οι καλύτερες τιμές επίτευξης επικοινωνίας με 

τους ασθενείς και ενδεχόμενα το γεγονός αυτό να μην έρχεται σε απόλυτη 

συμφωνία με τις προαναφερθείσες τιμές για τις ηλικιακές ομάδες. Όμως, λόγω 

του περιορισμένου δείγματός μας, θα ήταν εσφαλμένο να προβούμε σε τυχόν 

συμπεράσματα και συγκρίσεις που δεν θα ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. 

 

 

7.1 Μεθοδολογικοί περιορισμοί 

 Το είδος της μελέτης (συγχρονική) καθώς και το γεγονός ότι  τα  

ερωτηματολόγια ήταν αυτοσυμπληρούμενα,  αποτελούν περιορισμούς της 

μελέτης. Λόγω χρονικών περιορισμών, το δείγμα μας δεν ήταν 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού του νοσηλευτικού προσωπικού. Επιπλέον, 

το  κομμάτι της εσωτερικής εγκυρότητας  και διακρίνουσας εγκυρότητας δεν 

θα μπορούσε να είναι κομμάτι της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας. Η 

ανάλυση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης με μεγαλύτερο 

δείγμα. 
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Παράρτημα 1. Διαδικασία μετάφρασης 
 

Vuković et al. 
Development and 
Evaluation of the Nurse 
Quality of 
Communication with 
Patient Questionnaire 
 
 
 
 
 
 

1η         μετάφραση 
(forward translation) 
Ερωτηματολόγιο μέτρησης 
της ποιότητας επικοινωνίας 
του νοσηλευτή με τον ασθενή 
NQCPQ 
  
 
Φύλο ………………………… 
 
Ηλικία………… 
  
Επίπεδο σπουδών…….. 
 
Έτη προυπηρεσίας…….. 
 
 
Κλινική………… 

2η μετάφραση  (backward 
translation) NQCPQ 
 
 
Sex……….. 
 
Age………. 
 
Level of studies….. 
 
Years of working 
experience.. 
 
Ward……. 

Authors 
recommendations 
 
 
 
 
OK 

1.Based on the quality 
of communication with 
the patient, I evaluate 
his/her current condition 
as: 

Με βάση την ποιότητα 
επικοινωνίας με τον ασθενή, 
αξιολογώ την τρέχουσα 
κατάστασή του ως: 

Based on the quality of 
communication with the 
patient, I evaluate his/her 
current condition as: 

OK 

2.During conversation 
with me, the patient is 
showing interest in 
hospital regimen and 
the lifestyle he/she 
should lead in hospital 
environment, according 
to his/her illness: 

Κατά τη διάρκεια της 
συνομιλίας μαζί μου, ο 
ασθενής δείχνει ενδιαφέρον 
για τη θεραπευτική αγωγή 
και τον τρόπο ζωής που 
αυτός ή αυτή θα πρέπει να 
διάγει στο νοσοκομειακό 
περιβάλλον, ανάλογα με την 
ασθένειά του/της 

During conversation with 
me, the patient is showing 
interest in hospital 
regimen and the lifestyle 
he/she should lead in 
hospital 
environment, according to 
his/her illness: 

OK 

3.From the conversation 
I conclude that the 
patient accepts his/her 
pharmacotherapy 

Από τη συζήτηση 
συμπεραίνω ότι ο ασθενής 
αποδέχεται τη φαρμακευτική 
θεραπεία του/της: 
 

From the conversation I 
conclude that the patient 
accepts his/her 
pharmacotherapy 

OK 

4.The patient shows me 
that he/she understands 
hospital regimen, by 
respecting it: 

Ο/η ασθενής μου δείχνει ότι 
κατανοεί τη νοσηλεία, την 
σέβεται 
 

The patient shows me that 
he/she understands 
hospital regimen, by 
respecting it: 

OK 

5.Based on the patient 
reactions, I can say that 

Με βάση τις αντιδράσεις 
του/της ασθενούς, μπορώ να 

Based on the patient 
reactions, I can say that 

OK 
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his/her treatment is 
resulting in: 

πω ότι η θεραπεία του έχει 
αποτέλεσμα: 

his/her treatment is 
resulting in: 

6.Generally speaking, 
the level of my 
communication with the 
patient, keeping in mind 
severity of his/her 
condition, I can describe 
as: 

Μιλώντας γενικά, το επίπεδο 
της επικοινωνίας μου με τον 
ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη 
τη σοβαρότητα της 
κατάστασής του, θα 
μπορούσα να το περιγράψω 
ως 

Generally speaking, the 
level of my communication 
with the patient, keeping in 
mind severity of his/her 
condition, I can describe 
as: 

OK 

7.The information I 
receive through talking 
to patient shows that 
this pharmacotherapy 
would be acceptable for 
application at 
home settings: 

Οι πληροφορίες που 
λαμβάνω μιλώντας με τον 
ασθενή δείχνουν ότι αυτή η 
φαρμακευτική αγωγή θα ήταν 
κατάλληλη για να εφαρμοστεί 
στο σπίτι 

The information I receive 
through talking to patient 
shows that this 
pharmacotherapy would be 
acceptable for application 
at home settings 

OK 

8.Generally speaking, 
the level of my 
communication with the 
patient during care 
procedures, I can 
describe as: 

Μιλώντας γενικά, θα 
περιέγραφα το επίπεδο 
επικοινωνίας με  τον ασθενή 
κατά τη διάρκεια των 
διαδικασιών της θεραπείας 
ως: 

Generally speaking, the 
level of my communication 
with the patient during 
care procedures, I can 
describe as: 

OK 

9.The patient accepts 
conversation about 
his/her illness in the 
following way 

Ο ασθενής δέχεται συζήτηση 
σχετικά με την ασθένειά του 
με τον εξής τρόπο: 
 

The patient accepts 
conversation about his/her 
illness in the following way 

OK 

10.The patient accepts 
conversation about 
his/her illness in the 
following way 

Κατανοώ πλήρως τη 
σοβαρότητα της κατάστασής 
του/της ασθενούς και μιλάω 
μαζί του για αυτό: 
 

The patient accepts 
conversation about his/her 
illness in the following way 

OK 

11. The patient talks to 
me about various 
themes, but avoids or is 
not able to answer my 
questions about her/his 
illness: 

Ο ασθενής μου μιλάει για 
διάφορα θέματα αλλά 
αποφεύγει να μιλήσει ή να 
απαντήσει τις ερωτήσεις μου 
σχετικά με την ασθένειά του 

The patient talks to me 
about various themes, but 
avoids or is not able to 
answer my questions 
about her/his illness: 

OK 

12. I believe the patient 
has difficulties in 
communication due to 
the severity of her/his 
condition, therefore I 
understand her/his 
needs in the following 
manner: 

Πιστεύω ότι ο ασθενής 
δυσκολεύεται στην 
επικοινωνία λόγω της 
σοβαρότητας της 
κατάστασής του, επομένως 
καταλαβαίνω τις ανάγκες του 
ως εξής: 
 
 

I believe the patient has 
difficulties in 
communication due to the 
severity of her/his 
condition, therefore I 
understand her/his 
needs in the following 
manner: 

OK 

13. The patient talks to 
me about details related 
to his/her personal 
hygiene while I assist 
her/him in changing 
bedclothes or 
underwear: 

Ο ασθενής μου λέει 
λεπτομέρειες σχετικά με την 
προσωπική του υγιεινή ενώ 
τον βοηθώ να αλλάξει τα 
κλινοσκεπάσματά του ή τα 
εσώρουχα του: 

The patient talks to me 
about details related to 
his/her personal hygiene 
while I assist her/him in 
changing bedclothes or 
underwear: 

OK 

14. The patient talks to Ο/η ασθενής μου μιλάει με . The patient talks to me OK 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

24 
 

me about details related 
to his/her nutrition while 
I help him/her with 
feeding or supervise 
food intake 
during meals 

λεπτομέρειες  για την 
διατροφή του ενώ τον βοηθώ 
να φάει ή τον /την επιβλέπω 
στη διάρκεια των γευμάτων: 

about details related to 
his/her nutrition while I 
help him/her with feeding 
or supervise food intake 
during meals 

15. The patient actively 
participates in 
maintaining her/his 
personal hygiene: 

Ο/η ασθενής συμμετέχει 
ενεργά στη φροντίδα της 
προσωπικής του/της 
υγιεινής: 
 
 

The patient actively 
participates in maintaining 
her/his personal hygiene 

OK 

16. The patient 
cooperates, gets up or 
moves in bed in order to 
help me in the change of 
bedclothes: 

Ο/η ασθενής συνεργάζεται, 
σηκώνεται ή μετακινείται στο 
κρεβάτι για να με βοηθήσει 
να αλλάξω τα 
κλινοσκεπάσματα: 

The patient cooperates, 
gets up or moves in bed in 
order to help me in the 
change of bedclothes: 

OK 

17. The patient looks 
like he/she listens to 
what I am saying about 
his/her condition, but 
avoids or is not able to 
adequately 
cooperate with me while 
talking to him/her: 

Ο ασθενής ακούει όσα του 
λέω σχετικά με την 
κατάστασή του, αλλά 
αποφεύγει ή δεν μπορεί 
επαρκώς να συνεργαστεί 
μαζί μου ενώ του μιλάω: 

The patient looks like 
he/she listens to what I am 
saying about his/her 
condition, but avoids or is 
not able to adequately 
cooperate with me while 
talking to him/her 

OK 

18. The patient is active 
during meals and asks 
for appropriate 
assistance from me 

Ο/η ασθενής είναι ενεργός 
κατά την διάρκεια των 
γευμάτων και ζητά την 
ανάλογη βοήθεια από εμένα 
 

The patient is active during 
meals and asks for 
appropriate assistance 
from me 

OK 

19. The patient accepts 
conversation with me 
about her/his 
medication 

Ο ασθενής δέχεται τη 
συζήτηση μαζί μου σχετικά 
με την κατάστασή του: 
 
 

The patient accepts 
conversation with me 
about her/his medication 

OK 

20. The patient accepts 
and understands my 
presence related to 
her/his illness 

Ο ασθενής δέχεται και 
κατανοεί την παρουσία μου 
σε σχέση με την ασθένειά 
του: 
 
 
 

The patient accepts and 
understands my presence 
related to her/his illness 

OK 

21. Based on the 
observation of the 
patient, I believe that 
her/his current condition 
is: 

Με βάση την παρατήρηση 
του ασθενούς, πιστεύω ότι η 
τωρινή του κατάσταση είναι: 
 
 

Based on the observation 
of the patient, I believe that 
her/his current condition 
is: 

OK 

22. I fully understand the 
severity of the patient’s 
illness, therefore only by 
observing the patient’s 
gestures I conclude that 
my 
communication with 

Κατανοώ πλήρως τη 
σοβαρότητα της ασθένειας 
του ασθενή. Επομένως, μόνο 
παρατηρώντας τις 
χειρονομίες του συμπεραίνω 
ότι η επικοινωνία μαζί του 
είναι: 

I fully understand the 
severity of the patient’s 
illness, therefore only by 
observing the patient’s 
gestures I conclude that 
my 
communication with 

OK 
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him/her is: him/her is: 

23. The conversation 
with the patient shows 
that prescribed 
pharmacotherapy works 
as: 

Η συζήτηση με τον ασθενή 
δείχνει ότι η χορηγούμενη 
αγωγή λειτουργεί  ως: 
 
 

The conversation with the 
patient shows that 
prescribed 
pharmacotherapy works 
as: 

OK 

24. Generally speaking, 
the level of my 
communication with the 
patient while I carry out 
or monitor his/her 
pharmacotherapy, I can 
describe as: 

Μιλώντας γενικά, το επίπεδο 
της επικοινωνίας μου με τον 
ασθενή ενώ χορηγώ ή 
ελέγχω τη φαρμακευτική του 
αγωγή, μπορώ να το 
περιγράψω ως: 

Generally speaking, the 
level of my communication 
with the patient while I 
carry out or monitor 
his/her pharmacotherapy, I 
can 
describe as 

OK 

25. I believe that, due to 
the severity of the 
illness, the patient talks 
to me in such a way that 
I can understand 
him/her 

Πιστεύω ότι λόγω της 
σοβαρότητας της ασθένειας, 
ο ασθενής μου μιλάει με 
τρόπο που να μπορώ να τον 
καταλάβω: 

I believe that, due to the 
severity of the illness, the 
patient talks to me in such 
a way that I can 
understand him/her 

OK 
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Παράρτημα 2 Εισαγωγικό σημείωμα ερωτηματολογίου 
 
Αγαπητέ/-ή  Συμμετέχοντα/-ουσα, 

Στα  πλαίσια  της εκπόνησης  μεταπτυχιακής  εργασίας  με στόχο τη 

«Μέτρηση της  ποιότητας  επικοινωνίας  του  νοσηλευτή  με τον  ασθενή 

(NQCPQ), σας  παρακαλούμε  /θα σας παρακαλούσαμε  να αφιερώσετε  λίγο 

από  τον πολύτιμο χρόνο σας για τη συμπλήρωση του παρακάτω 

ερωτηματολογίου. 

Το Πα.Γ.Ν.Η. έχει χορηγήσει  την απαιτούμενη  άδεια  για την εκπόνηση της 

παρούσας εργασίας. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική.  Δεν θα αναφέρετε 

προσωπικά σας στοιχεία  στο ερωτηματολόγιο  και οι απαντήσεις  σας είναι 

εμπιστευτικές, δεν θα δημοσιοποιηθούν, αλλά θα χρησιμοποιηθούν  

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη  

για  τη διεξαγωγή  της συγκεκριμένης μελέτης. Σημειώστε με Χ  στα κενά  

τετράγωνα που δηλώνουν την απάντησή σας σε κάθε ερώτηση. Για 

συντομότερη και αποτελεσματικότερη συμπλήρωση, θα συνιστούσαμε την 

απάντηση με βάση κάποιο συγκεκριμένο ασθενή. Σας ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για τη συμμετοχή σας και το διαθέσιμο χρόνο σας.  

Με εκτίμηση, 

Εμμανουέλα Χριστοδουλάκη- Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6948 276 418 

*Οι απαντήσεις  σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 
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Παράρτημα 3 Ερωτηματολόγιο Μέτρησης της ποιότητας επικοινωνίας 
του νοσηλευτή με τον ασθενή (NQCPQ- Nurse Quality of Communication 
with Patient Questionnaire) 
 
Φύλο ……………………………………………. 

 

Ηλικία…………………………………………… 

  

Επίπεδο σπουδών……………………………….. 

 

Έτη προϋπηρεσίας………………………………. 

 

Κλινική ………………………………………….. 

 

1 Με βάση την ποιότητα επικοινωνίας 

με τον ασθενή, αξιολογώ την 

τρέχουσα κατάστασή του ως: 

 

 

 

   Αδύνατη η     

   επικοινωνία 

 

 

Πολύ 

χαμηλής 

ποιότητας 

 

 

   Μέτριας    

   ποιότητας 

 

 

Καλή 

 

 

    Πολύ    

    καλή 

 

 

  Άριστη 

2 Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μαζί 

μου, ο ασθενής δείχνει ενδιαφέρον για 

τη θεραπευτική αγωγή και τον τρόπο 

ζωής που αυτός ή αυτή θα πρέπει να 

διάγει στο νοσοκομειακό περιβάλλον, 

ανάλογα με την ασθένειά του/της: 

 

 

        Δεν      

  ενδιαφέρεται    

     καθόλου 

 

 

Πολύ λίγο 

 

 

   Μέτρια  

 

 

Καλά 

 

 

     Πολύ    

     καλά 

 

 

  Άριστα 

3 Από τη συζήτηση συμπεραίνω ότι ο 

ασθενής αποδέχεται τη φαρμακευτική 

θεραπεία του/της: 

 

 

 

 

      Δεν την    

    αποδέχεται   

     καθόλου 

 

 

Πολύ λίγο 

 

 

   Μέτρια  

 

 

Καλά 

 

 

     Πολύ    

     καλά 

 

 

  Άριστα 

4 Ο/η ασθενής μου δείχνει ότι κατανοεί 

τη νοσηλεία, την σέβεται 

 

 

 

 

 

      Δεν την  

     κατανοεί    

     καθόλου  

 

 

Πολύ λίγο 

 

 

   Μέτρια  

 

 

Καλά 

 

 

     Πολύ    

     καλά 

 

 

  Άριστα 

5 Με βάση τις αντιδράσεις του/της 

ασθενούς, μπορώ να πω ότι η 

θεραπεία του έχει αποτέλεσμα: 

 

 

 

     Καθόλου 

 

 

Πολύ λίγο 

 

 

   Μέτρια  

 

 

Καλά 

 

 

     Πολύ    

     καλά 

 

 

  Άριστα 

6 Μιλώντας γενικά, το επίπεδο της 

επικοινωνίας μου με τον ασθενή, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα 

της κατάστασής του, θα μπορούσα να 

το περιγράψω ως: 

 

 

    Αδύνατη η    

    επικοινωνία 

 

 

    Πολύ   

  χαμηλού    

  επιπέδου 

 

 

   Μέτριου    

   επιπέδου 

 

 

Καλή 

 

 

     Πολύ      

     καλή 

 

 

  Άριστη 

7 Οι πληροφορίες που λαμβάνω 

μιλώντας με τον ασθενή δείχνουν ότι 

αυτή η φαρμακευτική αγωγή θα ήταν 

κατάλληλη για να εφαρμοστεί στο 

σπίτι: 

 

 

   Ακατάλληλη    

   για το σπίτι 

 

 

    Λίγο   

   κατάλληλη 

 

 

   Μέτρια  

 

 

Καλή 

 

 

     Πολύ      

     καλή 

 

 

  Άριστη 

8 Μιλώντας γενικά, θα περιέγραφα το 

επίπεδο επικοινωνίας με  τον ασθενή 

κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της 

θεραπείας ως: 

 

 

   Αδύνατη η    

   επικοινωνία 

 

 

    Πολύ   

    χαμηλού    

   επιπέδου 

 

 

   Μέτριου    

   επιπέδου 

 

 

Καλή 

 

 

     Πολύ      

     καλή 

 

 

   Άριστη 

9 Ο ασθενής δέχεται συζήτηση σχετικά 

με την ασθένειά του με τον εξής 

τρόπο: 

 

    

 

   Δεν δέχεται 

 

 

      πολύ     

    δύσκολα 

 

 

   Μέτρια 

 

 

Καλά  

 

 

    Πολύ    

    καλά 

 

 

   Άριστα 
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10 Κατανοώ πλήρως τη σοβαρότητα της 

κατάστασής του/της ασθενούς και 

μιλάω μαζί του για αυτό: 

 

 

 

   Αδύνατη η    

   συζήτηση 

 

 

     Πολύ  

   δύσκολη 

 

 

   Μέτρια 

 

 

Καλή  

 

 

    Πολύ   

    καλή 

 

 

Άριστη 

11 Ο ασθενής μου μιλάει για διάφορα 

θέματα αλλά αποφεύγει να μιλήσει ή 

να απαντήσει τις ερωτήσεις μου 

σχετικά με την ασθένειά του: 

 

 

 

 

   Αδύνατη η    

   συζήτηση 

 

 

     Πολύ  

   δύσκολη 

 

 

   Μέτρια 

 

 

Καλή  

 

 

    Πολύ   

    καλή 

 

 

Άριστη 

12 Πιστεύω ότι ο ασθενής δυσκολεύεται 

στην επικοινωνία λόγω της 

σοβαρότητας της κατάστασής του, 

επομένως καταλαβαίνω τις ανάγκες 

του ως εξής: 

 

 

 

 

   Αδύνατη η  

  επικοινωνία 

 

 

     Πολύ    

   χαμηλού   

   επιπέδου 

 

 

  Μέτριου    

  επιπέδου 

 

 

Καλή 

 

 

     Πολύ      

     καλή 

 

 

Άριστη 

13 Ο ασθενής μου λέει λεπτομέρειες 

σχετικά με την προσωπική του υγιεινή 

ενώ τον βοηθώ να αλλάξει τα 

κλινοσκεπάσματά του ή τα εσώρουχα 

του: 

 

 

        

        Ποτέ 

 

 

 

Σπάνια  

 

 

 

Λίγες φορές 

 

 

 

Συχνά 

 

 

 

  Πολλές   

   φορές 

 

 

 

Πάντα 

 

14 

Ο/η ασθενής μου μιλάει με 

λεπτομέρειες  για την διατροφή του 

ενώ τον βοηθώ να φάει ή τον /την 

επιβλέπω στη διάρκεια των γευμάτων: 

 

 

        

        Ποτέ 

 

 

 

Σπάνια  

 

 

 

Λίγες φορές 

 

 

 

Συχνά 

 

 

 

  Πολλές   

   φορές 

 

 

 

Πάντα 

15 Ο/η ασθενής συμμετέχει ενεργά στη 

φροντίδα της προσωπικής του/της 

υγιεινής: 

 

 

 

 

        

        Ποτέ 

 

 

 

Σπάνια  

 

 

 

Λίγες φορές 

 

 

 

Συχνά 

 

 

 

  Πολλές   

   φορές 

 

 

 

Πάντα 

16 Ο/η ασθενής συνεργάζεται, 

σηκώνεται ή μετακινείται στο κρεβάτι 

για να με βοηθήσει να αλλάξω τα 

κλινοσκεπάσματα: 

 

 

        

        Ποτέ 

 

 

 

Σπάνια  

 

 

 

Λίγες φορές 

 

 

 

Συχνά 

 

 

 

  Πολλές   

   φορές 

 

 

 

Πάντα 

17 Ο ασθενής ακούει όσα του λέω 

σχετικά με την κατάστασή του, αλλά 

αποφεύγει ή δεν μπορεί επαρκώς να 

συνεργαστεί μαζί μου ενώ του μιλάω: 

 

 

  Αντιδρά και    

  αρνείται να  

  κάνει ότι του  

  λέω 

 

 

Δεν αντιδρά 

αλλά δεν 

κάνει ότι 

του λέω 

 

 

Συνεργάζεται 

με δυσκολία 

 

 

Καλά  

 

 

    Πολύ  

    καλά 

 

 

Άριστα 

18 Ο/η ασθενής είναι ενεργός κατά την 

διάρκεια των γευμάτων και ζητά την 

ανάλογη βοήθεια από εμένα 

 

 

 

        

        Ποτέ 

 

 

 

Σπάνια  

 

 

 

Λίγες φορές 

 

 

 

Συχνά 

 

 

 

  Πολλές   

   φορές 

 

 

 

Πάντα 

19 Ο ασθενής δέχεται τη συζήτηση μαζί 

μου σχετικά με την κατάστασή του: 

 

 

 

 

        

        Ποτέ 

 

 

 

Σπάνια  

 

 

 

Λίγες φορές 

 

 

 

Συχνά 

 

 

 

  Πολλές   

   φορές 

 

 

 

Πάντα 

20 Ο ασθενής δέχεται και κατανοεί την 

παρουσία μου σε σχέση με την 

ασθένειά του: 

 

 

 

 

 

        

        Ποτέ 

 

 

 

Σπάνια  

 

 

 

Λίγες φορές 

 

 

 

Συχνά 

 

 

 

  Πολλές   

   φορές 

 

 

 

Πάντα 

21 Με βάση την παρατήρηση του        
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ασθενούς, πιστεύω ότι η τωρινή του 

κατάσταση είναι: 

 

 

 

      Πολύ     

   βεβαρημένη 

 

Βεβαρημένη 

 

    Μέτρια  

 

Καλή 

 

     Πολύ      

     καλή 

 

  Άριστη 

22 Κατανοώ πλήρως τη σοβαρότητα της 

ασθένειας του ασθενή. Επομένως, 

μόνο παρατηρώντας τις χειρονομίες 

του συμπεραίνω ότι η επικοινωνία 

μαζί του είναι: 

 

 

     Αδύνατη  

 

 

     Πολύ  

   χαμηλού  

   επιπέδου 

 

 

   Μέτριου    

   επιπέδου 

 

 

Καλή 

 

 

     Πολύ      

     καλή 

 

 

  Άριστη 

23 Η συζήτηση με τον ασθενή δείχνει ότι 

η χορηγούμενη αγωγή λειτουργεί  ως: 

 

 

 

 

Καθόλου 

αποτελεσματική 

 

 

    Λίγο 

αποτελεσμα-

τική 

 

 

    Μέτρια  

 

 

Καλή 

 

 

    Πολύ    

    καλή 

 

 

  Άριστη 

24 Μιλώντας γενικά, το επίπεδο της 

επικοινωνίας μου με τον ασθενή ενώ 

χορηγώ ή ελέγχω τη φαρμακευτική 

του αγωγή, μπορώ να το περιγράψω 

ως: 

 

 

Αδύνατη η 

επικοινωνία 

 

 

    Πολύ  

  χαμηλού    

  επιπέδου 

 

 

Μέτριου 

επιπέδου 

 

 

Καλή 

 

 

     Πολύ      

     καλή 

 

 

  Άριστη 

25 Πιστεύω ότι λόγω της σοβαρότητας 

της ασθένειας, ο ασθενής μου μιλάει 

με τρόπο που να μπορώ να τον 

καταλάβω: 

 

 

Δεν τον 

καταλαβαίνω 

καθόλου 

 

 

     Πολύ   

  δύσκολα 

 

 

    Μέτρια  

 

 

Καλή 

 

 

    Πολύ    

    καλή 

 

 

  Άριστη 
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Πίνακας 1. Έλεγχος επαναληψιμότητας του ερωτηματολογίου NQCPQ 
σε δέκα νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. 
 

 Έλεγχος Επανέλεγχος Δ-διαφορά  
Συσχέτιση 

r-Spearman 
Ερωτήσεις Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) P-value 

Ο ασθενής δέχεται συζήτηση 

σχετικά με την ασθένειά του με τον 

εξής τρόπο: 

4,30 (0,95) 4,70 (0,82) 0,40 0,223 0,380 

Κατανοώ πλήρως τη σοβαρότητα 

της κατάστασής του/της ασθενούς 

και μιλάω μαζί του για αυτό: 

4,30 (1,25) 4,10 (1,52) -0,20 0,443 0,855* 

Ο ασθενής μου μιλάει για διάφορα 

θέματα αλλά αποφεύγει να μιλήσει 

ή να απαντήσει τις ερωτήσεις μου 

σχετικά με την ασθένειά του: 

4,10 (0,99) 4,00 (0,82) -0,10 0,780 0,273 

Ο ασθενής ακούει όσα του λέω 

σχετικά με την κατάστασή του, 

αλλά αποφεύγει ή δεν μπορεί 

επαρκώς να συνεργαστεί μαζί μου 

ενώ του μιλάω: 

4,40 (0,52) 4,50 (0,53) 0,10 0,343 0,816* 

Κατανοώ πλήρως τη σοβαρότητα 

της ασθένειας του ασθενή. 

Επομένως, μόνο παρατηρώντας 

τις χειρονομίες του συμπεραίνω 

ότι η επικοινωνία μαζί του είναι: 

4,30 (0,95) 3,70 (1,16) -0,60 0,051 0,628* 

Μιλώντας γενικά, το επίπεδο της 

επικοινωνίας μου με τον ασθενή 

ενώ χορηγώ ή ελέγχω τη 

φαρμακευτική του αγωγή, μπορώ 

να το περιγράψω ως: 

4,60 (0,97) 4,40 (0,84) -0,20 0,343 0,763* 

      

Έλεγχοι Student t ζευγαρωτών παρατηρήσεων μεταξύ των 6 ερωτήσεων. 

* Συσχέτιση σε επίπεδο p≤0.05. 
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Πίνακας 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των 43 νοσηλευτών και 
νοσηλευτριών της μελέτης.  

 Σύνολο Νοσηλευτές Νοσηλεύτριες  

 ν (%) P-value 
     

Αριθμός 43 6 (14,0) 37 (86,0) - 
     

Ηλικία, χρόνια 42,1±7,1 40,8±4,9 
1
 42,4±7,4 0,632 

     

Επίπεδο εκπαίδευσης ΑΕΙ  2 (4,8) 1 (16,7) 1 (2,8) 
0,268 

ΤΕΙ 40 (95,2) 5 (83,3) 35 (97,2) 
     

Προϋπηρεσία, χρόνια 18,3±7,3 12,5±5,7 19,1±7,2 0,058 
     

Κλινική Αγγειοχειρουργική 4 (9,3) - 4 (10,8)  

 Γενική χειρ. 3 (7,0) - 3 (8,1)  

 Γναθ.-Ορθ. 3 (7,0) 1 (16,7) 2 (5,4)  

 Γυναικολογική 2 (4,7) - 2 (5,4)  

 Καρδιοχειρουργική 4 (9,3) - 4 (10,8)  

 Νευροχειρουργική 6 (14,0) - 6 (16,2) - 

 Ορθοπεδική 1 (2,3) - 1 (2,7)  

 Ουρολογική 7 (16,3) 2 (33,3) 5 (13,5)  

 Οφθαλμολογική 4 (9,3) 1 (16,7) 3 (8,1)  

 Παιδοχειρουργική 3 (7,0) - 3 (8,1)  

 Χειρ. Ογκολογική 2 (4,7) 1 (16,7) 1 (2,7) 
 

 ΩΡΛ 4 (9,3) 1 (16,7) 3 (8,1) 
     

1 Μέση τιμή ± τυπική απόκλιση. Έλεγχοι Student t. 
2 Έλεγχοι χ2. 
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Πίνακας 3. Βαθμολογία και περιγραφικά μέτρα των 25 απαντήσεων του 
ερωτηματολογίου NQCPQ των νοσηλευτών και νοσηλευτριών της μελέτης.  

Ερωτήσεις και Ενότητες  
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 
Διάμεσος 

Cronbach 

α 
†
 

      

1 
Με βάση την ποιότητα επικοινωνίας με τον ασθενή, αξιολογώ 

την τρέχουσα κατάστασή του ως: 
4,05 1,29 4 0,970 

2 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μαζί μου, ο ασθενής δείχνει 

ενδιαφέρον για τη θεραπευτική αγωγή και τον τρόπο ζωής που 

αυτός ή αυτή θα πρέπει να διάγει στο νοσοκομειακό 

περιβάλλον, ανάλογα με την ασθένειά του/της: 

4,12 1,29 5 0,970 

3 
Από τη συζήτηση συμπεραίνω ότι ο ασθενής αποδέχεται τη 

φαρμακευτική θεραπεία του/της: 
4,42 1,38 5 0,970 

4 Ο/η ασθενής μου δείχνει ότι κατανοεί τη νοσηλεία, την σέβεται 4,35 1,43 5 0,970 

5 
Με βάση τις αντιδράσεις του/της ασθενούς, μπορώ να πω ότι η 

θεραπεία του έχει αποτέλεσμα: 
4,44 1,18 5 0,970 

6 

Μιλώντας γενικά, το επίπεδο της επικοινωνίας μου με τον 

ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασής 

του, θα μπορούσα να το περιγράψω ως: 

4,09 1,43 4 0,969 

7 

Οι πληροφορίες που λαμβάνω μιλώντας με τον ασθενή 

δείχνουν ότι αυτή η φαρμακευτική αγωγή θα ήταν κατάλληλη 

για να εφαρμοστεί στο σπίτι: 

2,95 1,54 3 0,973 

8 

Μιλώντας γενικά, θα περιέγραφα το επίπεδο επικοινωνίας με  

τον ασθενή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της θεραπείας 

ως: 

3,98 1,28 4 0,969 

9 
Ο ασθενής δέχεται συζήτηση σχετικά με την ασθένειά του με 

τον εξής τρόπο: 
3,95 1,27 4 0,969 

10 
Κατανοώ πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασής του/της 

ασθενούς και μιλάω μαζί του για αυτό: 
3,88 1,20 4 0,970 

11 

Ο ασθενής μου μιλάει για διάφορα θέματα αλλά αποφεύγει να 

μιλήσει ή να απαντήσει τις ερωτήσεις μου σχετικά με την 

ασθένειά του: 

3,35 1,31 4 0,971 

12 

Πιστεύω ότι ο ασθενής δυσκολεύεται στην επικοινωνία λόγω 

της σοβαρότητας της κατάστασής του, επομένως καταλαβαίνω 

τις ανάγκες του ως εξής: 

3,72 1,26 4 0,969 

13 

Ο ασθενής μου λέει λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπική 

του υγιεινή ενώ τον βοηθώ να αλλάξει τα κλινοσκεπάσματά του 

ή τα εσώρουχα του: 

3,23 1,43 3 0,973 

14 

Ο/η ασθενής μου μιλάει με λεπτομέρειες  για την διατροφή του 

ενώ τον βοηθώ να φάει ή τον /την επιβλέπω στη διάρκεια των 

γευμάτων: 

3,23 1,34 3 0,974 

15 
Ο/η ασθενής συμμετέχει ενεργά στη φροντίδα της προσωπικής 

του/της υγιεινής: 
4,09 1,44 4 0,970 

16 
Ο/η ασθενής συνεργάζεται, σηκώνεται ή μετακινείται στο 

κρεβάτι για να με βοηθήσει να αλλάξω τα κλινοσκεπάσματα: 
4,33 1,52 5 0,971 

17 

Ο ασθενής ακούει όσα του λέω σχετικά με την κατάστασή του, 

αλλά αποφεύγει ή δεν μπορεί επαρκώς να συνεργαστεί μαζί μου 

ενώ του μιλάω: 

4,16 1,21 4 0,970 

18 
Ο/η ασθενής είναι ενεργός κατά την διάρκεια των γευμάτων 

και ζητά την ανάλογη βοήθεια από εμένα 
3,37 1,36 3 0,972 

19 
Ο ασθενής δέχεται τη συζήτηση μαζί μου σχετικά με την 

κατάστασή του: 
4,19 1,35 4 0,969 

20 
Ο ασθενής δέχεται και κατανοεί την παρουσία μου σε σχέση με 

την ασθένειά του: 
4,44 1,33 5 0,970 

21 
Με βάση την παρατήρηση του ασθενούς, πιστεύω ότι η τωρινή 

του κατάσταση είναι: 
3,74 1,31 4 0,970 

22 
Κατανοώ πλήρως τη σοβαρότητα της ασθένειας του ασθενή. 

Επομένως, μόνο παρατηρώντας τις χειρονομίες του 
4,07 1,39 4 0,969 
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συμπεραίνω ότι η επικοινωνία μαζί του είναι: 

Ερωτήσεις και Ενότητες 
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 
Διάμεσος 

Cronbach 

α 
†
 

      

(συνέχεια)     

23 
Η συζήτηση με τον ασθενή δείχνει ότι η χορηγούμενη αγωγή 

λειτουργεί  ως: 
4,12 1,26 5 0,970 

24 

Μιλώντας γενικά, το επίπεδο της επικοινωνίας μου με τον 

ασθενή ενώ χορηγώ ή ελέγχω τη φαρμακευτική του αγωγή, 

μπορώ να το περιγράψω ως: 

4,23 1,25 4 0,970 

25 
Πιστεύω ότι λόγω της σοβαρότητας της ασθένειας, ο ασθενής 

μου μιλάει με τρόπο που να μπορώ να τον καταλάβω: 
4,16 1,17 4 0,970 

 Σύνολο 3,95 1,03 4,2 0,972
††

 

Ενότητα Επιτυχούς επικοινωνίας     

 προφορική επικοινωνία 3,86 1,01 3,91 0,930
††

 

 μη-λεκτική επικοινωνία 4,03 1,00 4,20 0,914 

 επικοινωνία 4,01 1,18 4,00 0,926 

Ενότητα Ποιότητας του στόχου της επικοινωνίας     

 
επικοινωνία που έχει ως στόχο την εισχώρηση σε βάθος σε 

σοβαρά περιστατικά 
3,97 1,11 4,18 0,964 

 επικοινωνία που στοχεύει στη φροντίδα του ασθενή 3,82 0,96 4,00 0,854 

 
επικοινωνία στις περιπτώσεις που ακολουθείται 

προκαθορισμένη φαρμακοθεραπεία από το γιατρό 
4,06 1,08 4,33 0,893 

 
    

 Σύνολο έξι ερωτήσεων (9,10,11,17,22,24) 3,94 1,13 4,00 0,946 

†
 Με την απάλειψη του αντίστοιχου υποκειμένου. 

††
 Συνολική εκτίμηση. 
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Πίνακας 4. Βαθμοί συσχέτισης των ενοτήτων του ερωτηματολογίου NQCPQ 
των νοσηλευτών και νοσηλευτριών της μελέτης.  

 

Προφορική 

επικοινωνία 

Μη-λεκτική 

επικοινωνία 

Επικοινωνία Επικοινωνία 

που έχει ως 

στόχο την 

εισχώρηση σε 

βάθος σε 

σοβαρά 

περιστατικά 

Επικοινωνία 

που στοχεύει 

στη φροντίδα 

του ασθενή 

Επικοινωνία στις 

περιπτώσεις που 

ακολουθείται 

προκαθορισμένη 

φαρμακοθεραπεί

α από το γιατρό 

 r-Spearman 

Μη-λεκτική 

επικοινωνία 
0,866* 

    
 

Επικοινωνία 0,913* 0,883* 
   

 

Επικοινωνία που 

έχει ως στόχο την 

εισχώρηση σε 

βάθος σε σοβαρά 

περιστατικά 

0,944* 0,924* 0,951* 
  

 

Επικοινωνία που 

στοχεύει στη 

φροντίδα του 

ασθενή 

0,815* 0,874* 0,776* 0,778* 
 

 

Επικοινωνία στις 

περιπτώσεις που 

ακολουθείται 

προκαθορισμένη 

φαρμακοθεραπεία 

από το γιατρό 

0,945* 0,879* 0,899* 0,908* 0,751*  

(παράγοντας 6 

ερωτήσεων)   
0,873* 0,891* 0,913* 0,865* 0,702* 0,871* 

* P-value<0.001.  
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Πίνακας 5. Βαθμολογία των ενοτήτων του ερωτηματολογίου NQCPQ 
μεταξύ των νοσηλευτών και νοσηλευτριών της μελέτης.  

 Νοσηλευτές Νοσηλεύτριες  

 Μέση τιμή ± τυπική απόκλιση  P-value 

    

Προφορική επικοινωνία 4,64±0,51 3,73±1,02 0,041 

Μη-λεκτική επικοινωνία 4,80±0,57 3,91±1,01 0,042 

Επικοινωνία 4,92±0,63 3,86±1,19 0,040 

Επικοινωνία που έχει ως στόχο 

την εισχώρηση σε βάθος σε 

σοβαρά περιστατικά 

4,83±0,58 3,83±1,11 0,037 

Επικοινωνία που στοχεύει στη 

φροντίδα του ασθενή 
4,48±0,53 3,71±0,98 0,071 

Επικοινωνία στις περιπτώσεις 

που ακολουθείται 

προκαθορισμένη 

φαρμακοθεραπεία από το γιατρό 

4,94±0,74 3,91±1,06 0,028 

(παράγοντας 6 ερωτήσεων)  4,86±0,68 3,79±1,12 0,030 

Έλεγχοι Student t. 
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Πίνακας 6. Βαθμολογία των ενοτήτων του ερωτηματολογίου NQCPQ 
μεταξύ ηλικιακών ομάδων των νοσηλευτών και νοσηλευτριών της 
μελέτης.  

 Ηλικία, χρόνια  

 24-35 36-45 46-50  

 Μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (ν)  P-value 

     

Προφορική επικοινωνία 3,36±1,51 (7) 3,76±1,08 (16) 4,15±0,68 (19) 0,462 

Μη-λεκτική επικοινωνία 3,63±1,56 3,91±0,10 4,32±0,58 0,647 

Επικοινωνία 3,64±1,73 3,81±1,30 4,36±0,76 0,541 

Επικοινωνία που έχει ως στόχο 

την εισχώρηση σε βάθος σε 

σοβαρά περιστατικά 

3,52±1,60 3,82±1,25 4,30±0,67 0,520 

Επικοινωνία που στοχεύει στη 

φροντίδα του ασθενή 
3,35±1,41 3,82±1,09 4,02±0,60 0,726 

Επικοινωνία στις περιπτώσεις 

που ακολουθείται 

προκαθορισμένη 

φαρμακοθεραπεία από το 

γιατρό 

3,67±1,76 3,87±1,08 4,39±0,68 0,405 

(παράγοντας 6 ερωτήσεων)   3,54±1,72 3,77±1,20 4,29±0,72 0,470 

Έλεγχοι Kruskal Wallis. 
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Πίνακας 7. Βαθμολογία των ενοτήτων του ερωτηματολογίου NQCPQ 
μεταξύ ομάδων ετών προϋπηρεσίας των νοσηλευτών και 
νοσηλευτριών της μελέτης.  

 Προϋπηρεσία, χρόνια  

 0-10 11-20 21+  

 Μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (ν)  P-value 

     

Προφορική επικοινωνία 2,90±1,69 (7) 
4,03±0,74 

(14) 

3,96±0,70 

(20) 
0,346 

Μη-λεκτική επικοινωνία 3,07±1,68 4,29±0,79 4,09±0,63 0,167 

Επικοινωνία 3,04±1,82 4,21±0,96 4,09±0,95 0,355 

Επικοινωνία που έχει ως στόχο 

την εισχώρηση σε βάθος σε 

σοβαρά περιστατικά 

3,06±1,82 4,14±0,90 4,05±0,80 0,409 

Επικοινωνία που στοχεύει στη 

φροντίδα του ασθενή 
2,86±1,55 4,12±0,82 3,87±0,59 0,108 

Επικοινωνία στις περιπτώσεις 

που ακολουθείται 

προκαθορισμένη 

φαρμακοθεραπεία από το 

γιατρό 

2,98±1,73 4,26±0,81 4,15±0,69 0,260 

(παράγοντας 6 ερωτήσεων)  3,05±1,86 4,02±0,95 4,06±0,77 0,408 

Έλεγχοι Kruskal Wallis. 
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Flowchart NQCPQ 


