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Πρόλογος 

  Η επικοινωνία στον τομέα της υγείας έχει αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο 

μέρος της κλινικής ιατρικής και της δημόσιας υγείας, ενώ διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ του επαγγελματία υγείας 

και του ασθενούς, καθώς αποτελεί στοιχείο καθορισμού του επιπέδου 

ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας. (1) 

  Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ασθενή και νοσηλευτή στηρίζεται 

στην κατανόηση των αναγκών του ασθενή αλλά και των απόψεων - 

εμπειριών που έχει. Ο νοσηλευτής οφείλει να διαθέτει αναπτυγμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες και να διακρίνεται από την ειλικρινή προσπάθεια 

να κατανοήσει όσα αφορούν τον ασθενή.(2) 

  Η ποιότητα της επικοινωνίας αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης των 

επαγγελματιών υγείας από τους ασθενείς, ενώ τα οποιαδήποτε προβλήματα 

σχετίζονται με αυτή επιφέρουν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις, όπως  

σύγχυση, δικαστικές αγωγές, λανθασμένες ή ελλιπείς διαγνώσεις άρα και 

αναποτελεσματικές θεραπείες. (3) 

  Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι μια κλινική του νοσοκομείου 

που χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματική καταπόνηση του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εξαιτίας της αντιμετώπισης των επειγουσών, 

κρίσιμων για τη ζωή των ασθενών καταστάσεων. Η Μ.Ε.Θ. αποτελεί έναν 

ιδιαίτερο χώρο παροχής υψηλού επιπέδου φροντίδας, που απαιτεί 

εξειδικευμένες γνώσεις και κλινική εμπειρία.(4) 

  Στις Μ.Ε.Θ. οι ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχουν 

επικοινωνία με το περιβάλλον ώστε να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Η 

ύπαρξη πολλών ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, περιορίζουν ακόμη 

περισσότερο τον ασθενή, μειώνοντας τη δυνατότητα χρήσης και άλλων 
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μέσων επικοινωνίας. Συχνά δεν μπορούν να εκφραστούν αποτελεσματικά, 

λεκτικά ή μη και περιορίζονται σε σύντομες απαντήσεις «ναι» ή «όχι» ή με 

κάποια εντολή. Άλλες πάλι φορές υπάρχει φυσικός περιορισμός των 

κινήσεων λόγω διέγερσης ή έλλειψης σωστής αντίληψης και 

προσανατολισμού των ασθενών (οργανοψυχωσικό σύνδρομο, delirium).(5) 
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Περίληψη 

Εισαγωγή: Η επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτών και ασθενών είναι σημαντικό 

κομμάτι για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας και εξέλιξης της υγείας 

τους. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) όπου ο ασθενής βρίσκεται σε 

κρίσιμη κατάσταση και συνήθως σε μηχανικό αερισμό και καταστολή, είναι 

δυσχερής η επικοινωνία του με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Το 

περιβάλλον της ΜΕΘ είναι «ιδιαίτερο», διότι η παρεχόμενη φροντίδα είναι 

εντατική και το προσωπικό είναι συνεχώς απασχολημένο, με αποτέλεσμα 

τόσο η μεταξύ τους σχέση όσο και με τον εκάστοτε ασθενή να είναι 

περιορισμένη. Η επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτών και μηχανικά αεριζόμενων 

ασθενών σε ΜΕΘ, δεν έχει πλήρως διερευνηθεί στην Ελλάδα. 

Σκοπός: Η καταγραφή των απόψεων και των γνώσεων των νοσηλευτών 

Μ.Ε.Θ. σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία τους 

με ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς και η καταγραφή των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα 

εξής: 

- Ποιοι είναι οι παράγοντες  που επηρεάζουν την επικοινωνία στις Μ.Ε.Θ.; 

- Ποιες οι γνώσεις, η στάση και η συμπεριφορά των νοσηλευτών σε θέματα 

σχετικά με την επικοινωνία με διασωληνωμένους ασθενείς; 

- Επηρεάζεται η συμπεριφορά των νοσηλευτών από παράγοντες, όπως το 

φύλο, η προϋπηρεσία, το εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λ.π.; 

- Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις επικοινωνίας με μηχανικά αεριζόμενους 

ασθενείς; 
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Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη παρατήρησης (cross 

sectional observational study). Η έρευνα έγινε σε 3 μονάδες του ΠαΓΝΗ: ΜΕΘ 

Παίδων, ΜΕΘ Ενηλίκων και Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης 

Καρδιοπαθών. Για τη συλλογή των δεδομένων δόθηκε  ερωτηματολόγιο με 

37 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου καθώς και κλίμακα οπτικού 

αναλόγου, σε όλους τους νοσηλευτές των συγκεκριμένων μονάδων, για το 

οποίο έχει ζητηθεί άδεια χρήσης από την ερευνήτρια, Κορμεντζά – 

Καραμπότσου Σοφία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την χρονική περίοδο 

Ιούνιο – Ιούλιο 2019. Τιμές p<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.   

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των 60 συμμετεχόντων (81,7% γυναίκες) ήταν 

τα 43.17 (±7.91) έτη. Το 60% (n=36) ήταν παντρεμένοι και το 70% (n=42) είχαν 

παιδιά. Οι νοσηλευτές φάνηκε πως δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στην 

Μ.Ε.Θ. 66,7% (n=40) και η εμπειρία με τους μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς 

προήλθε με τα χρόνια που εργάζονται εκεί (p<0.001). Οι νοσηλευτές με 

λιγότερη εμπειρία στον χώρο της μονάδας διατύπωσαν πως αισθάνονται 

φόβο 26% και λύπη 31% για τους ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανική 

υποστήριξη της αναπνοής καθώς και πως θα επιθυμούσαν να είχαν λάβει 

περισσότερη γνώση στην τετραετή εκπαίδευση 68,33% (p=0.01) τους για την 

ειδική κατηγορία αυτών των ασθενών. Προστατευτικοί παράγοντες 

(p=0.02)είναι ο τρόπος σκέψης 21,8%, πολλοί νοσηλευτές επισήμαναν πως τα 

ρεπο και οι άδειες, οι εξωνοσοκομειακές δραστηριότητες τους βοηθούν να 

σκέφτονται αισιόδοξα, η ομαλή συνεργασία με τους συναδέρφους 16,7% και 

ο φόρτος εργασίας 16,7% («υγιής» καταμερισμός των βαριά ασθενών). 

Συμπεράσματα: Το φύλο των νοσηλευτών, η νευρολογική κατάσταση του 

ασθενή, το περιβάλλον των Μ.Ε.Θ. και η έλλειψη προσωπικού είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία με μηχανικά αεριζόμενους 

ασθενείς. Οι γνώσεις των νοσηλευτών είναι ελάχιστες (έρχονται με την 
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εμπειρία στον χώρο) και επιθυμούν συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Νιώθουν 

συνεχή πίεση και την αντιμετωπίζουν με τον τρόπο σκέψης τους και το κλίμα 

συναδελφικότητας. 

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, μηχανικά αεριζόμενοι ασθενείς, Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, ΜΕΘ, νοσηλευτές 
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Abstract 

Introduction: Communication between nurses and patients is an important 

part of providing better health services and improving their health. In the 

Intensive Care Unit (ICU) where the patient is in critical condition and usually 

in mechanical ventilation and sedation, it is difficult to communicate with the 

medical staff. The ICU environment is 'special' because the care provided is 

intensive and the staff are constantly busy, resulting in a limited relationship 

between them and every patient. Communication between nurses and 

mechanically ventilated patients in ICUs has not been fully explored in Greece. 

Purpose: The recording of the views and knowledge of the ICU nurses on the 

difficulties they face in communicating with ventilated patients at Heraklion 

University General Hospital, as well as recording the communication skills 

required. The research questions asked were: 

- What are the factors that affect communication in the ICUs? 

- What is the knowledge, attitude and behavior of nurses on communication 

with intubated patients? 

- Are nurses' behavior influenced by factors such as gender, past service, 

educational level, etc.? 

- Is there a need to train nursing staff to overcome the challenges of 

communicating with mechanically ventilated patients? 

Methodology: This is a cross-sectional observational study. The research was 

carried out in 3 units of PAGNI: ICU of Children, ICU of Adults and Intensive 

Care Unit of Heart Disease. A questionnaire with 37 closed-ended and open-

ended questions as well as a visual analogue scale was administered to all the 

nurses in these units for its permission to use was requested by the 
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researcher, Kormentza-Karambotsu Sofia. Data were collected during the 

period June - July 2019. P values <0.05 were considered statistically 

significant. 

Results: The mean age of the 60 participants (81.7% women) was 43.17 (± 

7.91) years. 60% (n = 36) were married and 70% (n = 42) had children. The 

nurses did not seem to have any specialization in the ICU. 66.7% (n = 40) and 

experience with mechanically ventilated patients came from years of working 

there (p <0.001). Nurses with less experience in the unit reported that they 

felt 26% fear and 31% regret for patients with mechanical respiratory support 

and wish they would have gained more knowledge in 68.33% four-year 

training (p = 0.01 ) for the specific category of these patients. Protective 

factors (p = 0.02) are 21.8% way of thinking, many nurses point out that reps 

and leave, outpatient activities help them to think optimistically, smooth 

working with colleagues 16.7% and workload 16 , 7% ("healthy" distribution of 

heavy case patients). 

Conclusions: The gender of the nurses, the neurological status of the patient, 

the environment of the ICUs and staff shortages are factors affecting 

communication with mechanically ventilated patients. Nurses' knowledge is 

scarce (they come with experience in the field) and they want continuing 

education. They feel constant pressure and face it with their way of thinking 

and a climate of solidarity. 

Key Words: communication, mechanically ventilated patients, Intensive Care 

Unit, ICU, nurses 
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Γενικό Μέρος 

Εισαγωγή 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

  Η μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα του 

νοσοκομείου που παρέχει εντατική θεραπεία. Η αξιολόγηση και η 

αντιμετώπιση του ασθενούς απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση 

καθώς ο ασθενής μπορεί να έχει κάποιο σοβαρό οργανικό πρόβλημα που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.  

  Κλινικές καταστάσεις που μπορεί να απαντηθούν σε ασθενείς της Μ.Ε.Θ. 

είναι οι: αναιμία, αιμορραγία, τραύμα, μυοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, 

οίδημα, καρδιακή βλάβη, μεταβολικά, σήψη, υψόμετρο, νοσήματα του 

πνεύμονα, σοκ, καρδιακές αρρυθμίες και κώμα.(6) 

  Οι μονάδες εντατικής θεραπείας απευθύνονται σε ασθενείς με σοβαρές ή 

απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ή καταστάσεις και τραυματισμούς που 

απαιτούν συνεχή φροντίδα, στενή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και 

των φαρμακευτικών αγωγών, προκειμένου να διασφαλιστούν οι 

φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες. Είναι στελεχωμένη από 

καταρτισμένους ιατρούς, νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές (7) που 

ειδικεύονται στη φροντίδα ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. 

  Οι ΜΕΘ διαφοροποιούνται από τα γενικά κλινικά τμήματα, λόγω της 

μεγαλύτερης ανάγκης για προηγμένους ιατρικούς πόρους και εξοπλισμό, που 

συνήθως δεν είναι διαθέσιμος αλλού(8). Επιπλέον, χρειάζονται περισσότερο 

εξειδικευμένο προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους.(9) 

  Οι ασθενείς παραπέμπονται απευθείας από ένα τμήμα επειγόντων 

περιστατικών, ή από οποιοδήποτε τμήμα εάν επιδεινωθεί η κατάστασή τους 
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γρήγορα, ή αμέσως μετά από χειρουργείο εάν η χειρουργική επέμβαση θέτει 

τον ασθενή σε υψηλό κίνδυνο επιπλοκών.(10) Συνήθως οι νοσηλευόμενοι 

όταν φτάνουν στην μονάδα είναι διασωληνωμένοι ή αν δεν είναι η 

διαδικασία μπορεί να γίνει εκεί ή μπορεί να μην χρειάζονται τόσο 

επεμβατικούς χειρισμούς αλλά παρακολούθηση. 

  Η αρχική εκτίμηση του ασθενούς είναι σημαντικότατη, διότι μπορεί να 

κριθεί η τελική πρόγνωση της κατάστασής του. Ένας διαγνωστικός 

αλγόριθμος με μνημοτεχνικό κανόνα της αγγλικής αλφαβήτου που 

παρατίθεται παρακάτω είναι: 

A: Αεραγωγός. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η βατότητα του αεραγωγού 

με προσεκτικούς χειρισμούς και προστασία της αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης. 

B: Αναπνοή. Πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει αυτόματη αναπνοή. 

C: Κυκλοφορία – έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας. Η παρουσία επαρκούς 

κυκλοφορίας του αίματος και της άρδευσης των ιστών μπορεί αδρά να 

εκτιμηθεί από τις παρακάτω παραμέτρους: 

   α. Επίπεδο συνείδησης. 

   β. Χρώμα δέρματος. 

   γ. Σφυγμός. 

D: Νευρολογική εκτίμηση. Ο βαθμός της νευρολογικής επάρκειας 

αξιολογείται με τα ακόλουθα στάδια (κλίμακα Γλασκώβης): 

   α. Ετοιμότητα. 

   β. Απάντηση στην εντολή. 

   γ. Απάντηση στα επώδυνα. 
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   δ. Χωρίς απάντηση στα επώδυνα. 

E: Έκθεση (αποκάλυψη) και περιβάλλον (έλεγχος θερμοκρασίας). Μετά την 

εξασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών, θα πρέπει να εκτιμηθούν και αυτές οι 

παράμετροι. 

  Ένας από τους κύριος λόγους που είναι αναγκαίο να γίνει έναρξη μηχανικού 

αερισμού είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια.  Η αναπνευστική κόπωση, η 

σοβαρή μεταβολική οξέωση, η έκπτωση επιπέδου συνείδησης με κλίμακα 

Γλασκόβης μικρότερη του 8, η μη ελεγχόμενη αιμοδυναμική αστάθεια καθώς 

και η αδυναμία προστασίας αεραγωγού είναι συμπτώματα για να  

διασωληνωθεί κάποιος ασθενής που παρουσιάζει κάποια από αυτά.(11) 

  Τα αίτια της αναπνευστικής ανεπάρκειας είναι πολλά και θα αναλυθούν 

κάτωθεν: 

 Μεταβολικά αίτια: Υποθυρεοειδισμός, σύνδρομο Cushing, 

υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υποφωσφαταιμία, απώλεια μυϊκής 

μάζας.  

 Αδυναμία ανταλλαγής του Ο2 σε κυτταρικό επίπεδο: δηλητηρίαση από 

μονοξείδιο του άνθρακα, κυάνιο, σήψη 

 Ανεπάρκεια αερισμού ή και οξυγόνωσης: 

I. Νευρικής αιτιολογίας:  

-αναπνευστικό κέντρο: οπιοειδή, κατασταλτικά φάρμακα, βλάβες ΚΝΣ 

–κρανιακά νεύρα: C3, 4, 5, κακώσεις Σ.Σ 

–πνευμονογαστρικό νεύρο: κάκωση του θώρακα ή νευροχειρουργική κάκωση 
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II. Μυϊκής αιτιολογίας: 

-μυοπάθεια: διαφράγματος, μεσοπλεύριων μυών (στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη, μυασθένεια Gravis), πολυνευροπάθεια, πολυμυοπάθεια, 

πολυνευροπάθεια της μονάδας 

 Ανεπάρκεια αεραγωγών:  

απόφραξη ανώτερου αεραγωγού: οίδημα γλώσσας, γλωττίδας, λάρυγγα, 

απόφραξη κατώτερου αεραγωγού: βρογχόσπασμος, εισρόφηση ξένου 

σώματος, θωρακικό τοίχωμα: ασταθής θώρακας, πνευμονικό παρέγχυμα: 

πνευμοθώρακας υπό τάση, πλευριτικές συλλογές, αυξημένη ενδοκοιλιακή 

πίεση (compartment syndrome) 

 Ανεπάρκεια οξυγόνωσης:  

διαταραχές διάχυσης: πνευμονικό οίδημα, καρδιογενές, μη καρδιογενές 

ARDS, πνευμονική ίνωση, διάμεσα νοσήματα, αερισμός νεκρού χώρου: 

πνευμονική εμβολή, αυξημένη τελοεκπνευστική πίεση (PEEP), βραχυκύκλωμα 

αερισμού αιματώσεως: (V/Q shunt) πνευμονικό collapse, ατελεκτασία, 

πύκνωση. Η ύπαρξη παθολογικών αερίων αίματος δεν σημαίνει υποχρεωτικά 

παθολογικό πνεύμονα.(12) 

  Ο εξοπλισμός σε μια ΜΕΘ περιλαμβάνει μηχανικούς αναπνευστήρες, που 

βοηθούν στην αναπνοή μέσω ενός ενδοτραχειακού σωλήνα ή ενός σωλήνα 

τραχειοστομίας, monitor για παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, αντλίες 

που συνδέονται στους ασθενείς μέσω ενδοφλέβιων γραμμών, συσκευές 

χορήγησης τροφής, ρινογαστρικοί σωλήνες, αντλίες αναρρόφησης, 

καθετήρες, εξωτερικούς βηματοδότες, απινιδωτές, μηχανήματα τεχνητού 

νεφρού και αναλυτές αερίων αίματος, που είναι το βασικό διαγνωστικό 

μηχάνημα στη ΜΕΘ κ.α. (13) 
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  Η καθημερινή φροντίδα των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ περιλαμβάνει την 

ωριαία μέτρηση των ζωτικών σημείων (σφυγμός, αρτηριακή πίεση, 

θερμοκρασία, αναπνοές το λεπτό) , τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης, την 

ωριαία διούρηση, την ατομική υγιεινή των ασθενών, την περιποίηση και 

φροντίδα των κατακλίσεων (14), την λήψη αερίων αίματος, την καρδιακή 

παροχή, την περιποίηση στομίων, κεντρικών φλεβικών και αρτηριακών 

καθετήρων, την αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, την χορήγηση 

φαρμάκων και τροφής καθώς και την ανακούφιση από τον πόνο και την 

δωρεά οργάνων.      

  Ακόμα, το ιατρικό επαγόμενο κώμα, τα αναλγητικά και η επαγόμενη 

καταστολή είναι κοινά εργαλεία των ΜΕΘ που χρειάζονται και 

χρησιμοποιούνται για τη μείωση του πόνου και την πρόληψη δευτερογενών 

λοιμώξεων (15). Για παράδειγμα, ένας ασθενής σε μηχανική υποστήριξη της 

αναπνοής με αναπνευστήρα χρειάζεται αναισθητικά ή καταστολή όπως 

προποφόλη, μιδαζολάμη και χρήση ισχυρών αναλγητικών όπως η μορφίνη, η 

φεντανύλη και / ή η ρεμιφεντανίλη ή ινότροπα για ενίσχυση της καρδιακής 

λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης. 

  Οι κυριότερες νοσηρές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται στη ΜΕΘ είναι το 

κώμα, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η καταπληξία καθώς και οι λοιμώξεις. 

Νοσήματα που αντιμετωπίζονται συνήθως είναι οι οξεία αναπνευστική 

ανεπάρκεια, κυκλοφορική καταπληξία, πολυτραυματίες, κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις, σοβαροί τραυματισμοί(16), δηλητηριάσεις, εμφράγματα, 

αρρυθμίες, μετεγχειρητικές επιπλοκές, επιπλοκές της κύησης, άμεσος 

κίνδυνος εκλαμψίας, κώμα, κυκλοφορική καταπληξία, μετά από καρδιακή 

ανακοπή, βαριές διαταραχές του πεπτικού συστήματος, διαταραχές της 

πήξης, εμβολές, μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, οξεοβασικές 

διαταραχές, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, εγκαύματα,  πνευμονία, σηψαιμία, 
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βαριές νευρολογικές διαταραχές, όπως η μυασθένεια και γενικώς κάθε 

περίπτωση που υπάρχει άμεση απειλή για την ζωή. Ακόμα, υποστηρίζονται 

άτομα με εγκεφαλικό θάνατο που πρόκειται να γίνουν δότες οργάνων. (17) 

 

Εικόνα 1. Επικοινωνία

 

Επικοινωνία 

  Επικοινωνία είναι η διαδικασία  ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων ατόμων για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε αποκτά 

νόημα και η ανταλλαγή της ως πράξη. Μέσα στο πλαίσιο των ανθρώπινων 

αλληλεπιδράσεων η επικοινωνία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία «τεράστια 

ομπρέλα που σκεπάζει και επηρεάζει όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στα 

ανθρώπινα όντα». (18) Αποτελεί δηλαδή όλο το φάσμα των τρόπων, μέσων 

και τεχνικών μέσα από τις οποίες διακινούνται, μεταφέρονται και 

ερμηνεύονται οι πληροφορίες. 

  Η επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως ένας από τους βασικούς πυλώνες τις 

κοινωνικής συμπεριφοράς του ανθρώπου, καθώς καθορίζει τις σχέσεις που 

αυτός θα αναπτύξει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο ρόλο της επικοινωνίας 

είναι μία διαδικασία της κοινωνικής συνύπαρξης, είναι απαραίτητο όπως και 
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κάθε άλλη συμπεριφορά, έτσι και η επικοινωνία να μαθαίνεται. (19) Η 

εκμάθηση της ξεκινάει από τις πρώτες στιγμές ενός ανθρώπου και 

συνεχίζεται αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, δίνοντας 

παράλληλα την επιλογή της αλλαγής αυτής της μαθημένης επικοινωνιακής 

συμπεριφοράς.  

  Έτσι το κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα σε διάφορες στιγμές της ζωής του να 

γνωρίσει και να χρησιμοποιήσει διαφορετικές, περισσότερο διευκολυντικές 

και λειτουργικές επικοινωνιακές πρακτικές, αφήνοντας πίσω μη λειτουργικές 

πρακτικές του παρελθόντος. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και προσωπική 

για τον καθένα. 

  Μία από τις βασικές και πλέον συνηθισμένες επικοινωνιακές δυσκολίες 

έγκειται πολλές φορές στην ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ λεκτικού και μη 

λεκτικού, δημιουργώντας διπλά μηνύματα, όπως για παράδειγμα 

καταστάσεις που η έκφραση μας δε συμφωνεί με τα λεγόμενά μας. 

  Για την ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης όμως, δεν αρκούν 

μόνο οι ερωτήσεις. Βασικό είναι να ακούμε πραγματικά αυτό που μας λέει ο 

άλλος ,να είμαστε δηλαδή ένας ενεργητικός ακροατής. Η ενεργητική ακρόαση 

διαφέρει από την απλή ακρόαση, που σημαίνει ότι απλά κάποιος έχει την 

ικανότητα να ακούει ήχους.   

  Αντίθετα, στην ενεργητική ακρόαση αυτός που ακούει είναι ικανός να 

κατανοήσει το νόημα των λεγομένων, αλλά και των μη- λεκτικών μηνυμάτων 

του συνομιλητή του, καθώς και των συναισθημάτων που τα συνοδεύουν. Μία 

σύνοψη ή παράφραση αυτών που ο συνομιλητής  έχει μεταφέρει ή ακόμη και 

ένα νεύμα δηλώνουν την ενεργή παρουσία στη συζήτηση. 
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Επικοινωνία στο χώρο της υγείας 

  Για την εύρυθμη λειτουργεία ενός οργανισμού/ επιχείρησης απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η αποτελεσματική επικοινωνία, δηλαδή ο συντονισμός 

των δραστηριοτήτων του/της για την προαγωγή της ικανότητας να πετυχαίνει 

ως σύνολο. (20) 

  Υπάρχουν εμπόδια που επηρεάζουν την διεργασία της επικοινωνίας μεταξύ 

του παραλήπτη και του πομπού. Τα λάθη αυτά μπορεί να οφείλονται είτε 

στον παραλήπτη είτε στον αποστολέα είτε ακόμα στην μη σωστή ανάλυση 

των μηνυμάτων. Στον χώρο του νοσοκομείου, που η ικανότητα της  

επικοινωνίας στηρίζεται  στην διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των 

εργαζομένων ανεξαρτήτου ειδικότητας και στην συνεργασία μεταξύ τους, η 

κατάσταση είναι περίπλοκη. (21) 

  Τα βασικά εμπόδια οφείλονται κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος για το 

θέμα, στις προκαταλήψεις, στην αρνητική αντίληψη για τον πομπό, στα 

βιαστικά συμπεράσματα ακόμα και στο ότι ο δεκτής ακούει αυτό που θέλει 

να ακούσει. Στην επικοινωνία μεταξύ εργαζόμενων στον χώρο της υγείας, 

φαίνεται πως όσο πιο εξειδικευμένη είναι η ορολογία τόσο πιο δύσκολη 

γίνεται η κατανόηση. (22) 

  Επίσης, δεν χρησιμοποιούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας ένα κοινό 

λεξιλόγιο λ.χ. φαρμακοποιός, νοσηλευτής, βοηθός θαλάμου, βοηθός 

νοσηλευτή, τραυματιοφορέας κ.α. καταλήγοντας έτσι σε μία λάθος 

μεταφορά της πληροφορίας. Σε αυτό συμβάλει και ο χώρος του νοσοκομείου 

που η επικοινωνία γίνεται προφορικά ή μέσω τηλεφωνημάτων σε 

διαφορετικής ειδικότητας ατόμων. (23) 

  Ακόμα, υπάρχει η συναισθηματική πίεση, το άγχος, η κόπωση, οι 

συναισθηματικές εκρήξεις, φωνές, βίαιες συμπεριφορές δηλαδή ένα 
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αρνητικό κλίμα, που οδηγεί σε μία μη ομαδική ατμόσφαιρα δημιουργώντας 

έτσι ακατάλληλες συνθήκες για την διεργασία της επικοινωνίας. (24) 

  Επομένως, για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ εργαζομένων ίδιου ή 

διαφορετικού επαγγέλματος οι συνθήκες πρέπει να είναι ιδανικές. Δηλαδή, 

να υπάρχει συναδελφικότητα, αυτογνωσία, αίσθημα ευθύνης, καλοσύνη, 

ευγένεια, μετριοφροσύνη και σεβασμός στον κάθε εργαζόμενο. 

  Όμως, μέσα στην κοινωνία του νοσοκομείου υπάρχουν συγκρούσεις, που 

μάλιστα αποτελούν συχνό φαινόμενο. Μπορεί να δημιουργηθούν όταν 

υπάρχει διαφωνία σε απόψεις είτε μεταξύ του ιατρικού προσωπικού είτε 

μεταξύ νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Βεβαία μπορεί να 

οφείλονται και σε ασάφειες για τους ρόλους, τις αρμοδιότητες του κάθε 

επαγγέλματος, ανισότητες καθώς και την διαιώνιση συμπεριφορών από τους 

ιεραρχικά ανώτερους σε νέους επαγγελματίες υγείας. (25) 

  Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την διεργασία της 

επικοινωνίας στην κλειστή κοινωνία του νοσοκομείου αποτελεί η ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας. (26) Η υιοθέτηση διαφορετικών και σύνθετων 

εργαλείων που βοηθούν την ιατρική επιστήμη, αναγκάζουν το προσωπικό να 

μάθει να τα χειρίζεται, οδηγώντας έτσι σε καταγραφή των παρεμβάσεων που 

γίνονται στους ασθενείς στο υπολογιστικό σύστημα, χάνοντας έτσι την 

διαπροσωπική επαφή με τον νοσηλευόμενο. (27) Με αποτέλεσμα να χάνεται 

πολύτιμος χρόνος για την καταγραφή της πληροφορίας και να μην δίνεται 

τόση σημασία στις βασικές ανάγκες του ασθενή και να μην καλλιεργείται η 

σχέση εμπιστοσύνης που επιθυμούν. 

  Η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου είναι αναγκαίο να κάνει τακτικούς 

ελέγχους στο προσωπικό του και να παρατηρεί για το σύνδρομο 

εξουθένωσης (burn out syndrome), για την συστηματική λεκτική 
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συναισθηματική βία ή/και σωματική που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 

χρόνια (mobbing syndrome) και να υποστηρίζει το προσωπικό του 

ανταμείβοντάς το με πόρους και προοπτικές εξέλιξης. (28) 

  Το σύστημα υγείας οφείλει να προάγει τον επαγγελματικό σεβασμό, την 

συνεργασία, την ομαδικότητα για να επιτύχει ένα ευχάριστο περιβάλλον και 

να ικανοποιήσει όλους τους χρήστες υπηρεσιών υγείας. (29) Επίσης, 

αναγκαία είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού σε διάφορα θέματα, όπως 

οι ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την συνεργασία στον χώρο του 

νοσοκομείου και για την προσέγγιση του ασθενή στην διαμόρφωση της 

θεραπευτικής σχέσης. (30) Ακόμα, η εκμάθηση στον χειρισμό νέων εργαλείων 

για την παροχή ολιστικής φροντίδας στον ασθενή οφείλεται να γίνεται από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με ειδικά υποχρεωτικά μαθήματα. Ίσως, να 

δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για την ορθή χρήση των 

υπολογιστών χωρίς να παραμελείτε η υγεία του ασθενή. (31) 

 

Επικοινωνία με τον ασθενή 

  Οι επαγγελματίες υγείας είναι σημαντικό να γνωρίζουν πως να 

επικοινωνήσουν με τον ασθενή αποτελεσματικά, δηλαδή να ανταλλάξουν 

πληροφορίες, να δημιουργήσουν μία διαπροσωπική ‘θεραπευτική’ σχέση και 

να διαμορφώσουν τα θεραπευτικά σχήματα που μπορούν να ακολουθήσουν.  

  Για να καταφέρουν να επικοινωνήσουν με τον ασθενή πρέπει να τον 

βοηθήσουν να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης 

όμως δοκιμάζεται συνέχεια από τους φραγμούς που αναφέρθηκαν πριν 

καθώς και από τα ακατάλληλα σχόλια, φήμες ή ερωτήσεις, τη χρήση 

κλειστών ερωτήσεων, ερωτήσεων που έχουν τις λέξεις γιατί και πώς, οι 

ορολογίες καθώς και ο ψευδής εφησυχασμός. (32) 
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  Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν όπως το 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, αναπτυξιακοί παράγοντες, οι αξίες, τα ήθη, 

τα έθιμα, το φύλο, η εθνικότητα, ο προσωπικός χώρος, η σωματική, 

συναισθηματική και διανοητική κατάσταση. 

  Επομένως, για να δημιουργηθεί αυτή η σχέση πρέπει να παρέχεται 

προσωπικός χώρος, ιδιωτικότητα, εμπιστευτικότητα και άνετο περιβάλλον, 

δηλαδή να είναι επίκεντρο ο ασθενής. (33) Σημαντική είναι η λεκτική 

επικοινωνία αλλά πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη σημασία στην μη λεκτική 

επικοινωνία, καθώς οι εκφράσεις του προσώπου, το κοκκίνισμα, το 

χαμόγελο, η σιωπή, το άγγιγμα, η οπτική επαφή, η απόσταση μεταξύ του 

επαγγελματία υγείας και του νοσηλευόμενου, η στάση του σώματος, οι 

χειρονομίες και η ενεργητική ακρόαση θα επηρεάσουν κατά πολύ το κλίμα 

εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο να χτιστεί.  

  Όταν αναπτυχθεί αυτή η σχέση οι ασθενείς αισθάνονται ανακούφιση και 

ασφάλεια, μπορούν πιο εύκολα να διατυπώσουν τις απορίες τους, να 

συμμορφωθούν και να προσαρμόσουν το ανάλογο θεραπευτικό σχήμα, είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις και στις τακτικές αξιολογήσεις καθώς καλύπτονται 

και οι συναισθηματικές τους ανάγκες. 

  Συχνό φαινόμενο φαίνεται πως είναι ο φόβος των ασθενών στην 

επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας και πιο συγκεκριμένα με τους 

ιατρούς. (34) Υπάρχει η ιδέα πως δεν πρέπει να κάνουν ερωτήσεις που 

μάλλον θεωρούνται μη αναγκαίες στους ιατρούς και φεύγουν πολλές φορές 

από τις υπηρεσίες υγείας χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς έχουν (εξειδικευμένο 

λεξιλόγιο), πως να χορηγήσουν την φαρμακευτική αγωγή, τις ακριβείς δόσεις 

και τις ώρες που πρέπει να χορηγείτε, τις παρενέργειες επομένως 

δημιουργείται ένα περιβάλλον σύγχυσης που δεν ικανοποιεί τον ασθενή. 
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  Οι ασθενείς καταλήγουν να ρωτούν φαρμακοποιούς και νοσηλευτές για το 

θεραπευτικό σχήμα τους ή για την διάγνωσή τους προκειμένου να 

κατανοήσουν τι έχουν χωρίς αποτέλεσμα. Σε αυτό το φαινόμενο πάσχει το 

σύστημα υγείας, η μη σωστή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας καθώς 

και η κουλτούρα των ιατρών που ενδιαφέρονται για την λήψη πληροφοριών 

από τους νοσηλευτές, ενώ οι νοσηλευτές  προσπαθούν περισσότερο για τη 

βελτίωση της επικοινωνίας με τους ιατρούς και τους ασθενείς. (35) 

 

Επικοινωνία με τον διασωληνωμένο ασθενή 

  Όπως γίνεται κατανοητό από τις προηγούμενες ενότητες το περιβάλλον των 

μονάδων εντατικής θεραπείας δεν είναι ιδανικός χώρος για να επιτύχει η 

διεργασία της επικοινωνίας με τον ασθενή. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως οι 

ασθενείς εκεί είναι διασωληνωμένοι, έχουν τραχειοστομία, το επίπεδο 

συνείδησης είναι μειωμένο και η ανταπόκριση τους επηρεασμένη, επομένως 

ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν είναι η μη λεκτική επικοινωνία. (36) 

  Το προσωπικό θα πρέπει να έχει αυξημένες επικοινωνιακές δεξιότητες για 

να μπορεί να κατανοήσει έστω και το παραμικρό σημάδι που θα τους δώσει 

αυτή η ειδική ομάδα ασθενών. Συνήθως, οι ασθενείς των μονάδων 

επιθυμούν να μάθουν που βρίσκονται, πότε θα φύγουν, πότε μπορούν να 

δουν τους συγγενείς τους αλλά και να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες 

όπως το αίσθημα του πόνου, πότε θα βγει ο ενδοτραχειακός σωλήνας ή η 

τραχειοστομία, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν, πότε θα μπορέσουν να πιούν 

νερό ή να σηκωθούν από το κρεβάτι κ.α.  

  Το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων είναι 

εκπαιδευμένο και ξέρει πως να αντιμετωπίσει έναν νέο ασθενή στο τμήμα 

αυτό. Όμως, το καινούργιο προσωπικό είναι υποχρεωτικό να εκπαιδεύεται 
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έτσι ώστε να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες του, να μάθει να 

παρατηρεί τα σημάδια καθώς και να χρησιμοποιεί και να καταλαβαίνει την 

μη λεκτική επικοινωνία. Οφείλει να κατανοήσει πως οι ασθενείς στον 

συγκεκριμένο χώρο είναι μόνοι τους χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους και 

νιώθουν μοναξιά, έχουν απορίες, αγωνία, η ιδιωτικότητα τους έχει 

καταπατηθεί, καταλαβαίνουν πως η κατάστασή τους είναι κρίσιμη  και 

πρέπει να αντιμετωπίζονται σεβαστά για να αναπτυχθεί το κλίμα 

εμπιστοσύνης και να δημιουργεί η σχέση που χρειάζονται για να επιτύχει η 

ολιστική φροντίδα των ασθενών. (37) 

  Έχουν παρατηρηθεί διάφοροι τρόποι που οι ασθενείς στον χώρο αυτό 

προσπαθούν να επικοινωνήσουν και οι αντιδράσεις των νοσηλευτών είναι 

διαφορετικές και ανάλογες των καταστάσεων (φόρτος εργασίας, επείγων 

καταστάσεις κ.α.). Υπάρχουν δράσεις από τους ασθενείς, που επιδιώκουν 

προσοχή, με άμεση ανταπόκριση από τους νοσηλευτές ( λ.χ. νεύμα, 

εκφράσεις προσώπου, κινήσεις με χέρια ή πόδια), με καθυστερημένη 

ανταπόκριση ή μη κατανόηση αυτών που πράττει ο ασθενής (λ.χ. έλλειψη 

προσοχής από τον νοσηλευτή, παράλληλα προσπαθεί να κάνει διαλύσεις 

φαρμάκων ή να κάνει καταγραφή ή ακόμα να κοιτάει το monitor), με 

κλιμακούμενη προσπάθεια από τον ασθενή ( με οπτική επαφή, με 

χειρονομίες, με τον νοσηλευτή να προσπαθεί να διαβάσει τα χείλια του, με το 

δημιουργεί θόρυβο με τα πόδια ή τα χέρια του) και τέλος με τον ασθενή να 

εγκαταλείπει τις προσπάθειες να επικοινωνήσει. (38) 

  Παρότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επικοινωνήσεις με έναν ασθενή που 

βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό και δεν είναι υπό καταστολή στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν σε όλες τις Μ.Ε.Θ. πρωτόκολλα για να τα χρησιμοποιούν. Τα πιο 

διαδεδομένα είναι πίνακας με το αλφάβητο για να μπορέσει ο ασθενής να 

σχηματίσει λέξεις, πίνακες με κάποιες μικρές εκφράσεις όπως «ναι» , «όχι», 
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«γιατί δεν μπορώ να μιλήσω», «ποτέ θα φύγω από εδώ», «πότε μπορώ να 

δω τους συγγενείς μου» και διάφορες άλλες απορίες που θα ήθελαν να 

γνωρίζουν οι ασθενείς για την κατάστασή τους. Χρησιμοποιούνται πίνακες με 

εικόνες που απεικονίζουν διάφορες καταστάσεις και τα τελευταία χρόνια 

έχουν αναπτυχθεί λογισμικά για τάμπλετ και εφαρμογές που να μπορεί να 

χρησιμοποιεί ο ασθενής στην μονάδα. Έχουν διαχωριστεί σε 2 κατηγορίες την 

χαμηλή τεχνολογική επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία (low technology 

augmentative and alternative communication) και υψηλή τεχνολογική AAC, 

(39) που όπως αναφέρθηκε δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένες στην 

Ελλάδα, είτε σε μονάδες ενηλικών είτε σε μονάδες παίδων.  

  Στις μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων οι συνθήκες είναι ακόμα πιο 

δύσκολες για να δημιουργεί το κλίμα εμπιστοσύνης, να πετύχει η κάλυψη 

των βασικών αναγκών και το θεραπευτικό σχήμα. Γι’ αυτό υπάρχουν 

κλίμακες για την αξιολόγηση του πόνου με πρόσωπα, εικονογραφημένες 

κλίμακες για να κατανοήσουν τα συναισθήματα ή τις ανάγκες που έχουν 

(νερό, τουαλέτα, αλλαγή στο κρεβάτι κ.α.) καθώς και εκτυπωμένες λέξεις (ναι 

ή όχι, κατάφαση ή άρνηση) που να απευθύνονται στις διάφορες ηλικιακές 

ομάδες καθώς και να ξεχωρίζουν την διαφορετική νοητική κατάσταση του 

κάθε παιδιού.(40) 

  Ακόμα, σημαντικές ομάδες ασθενών με πολύ πιο απαιτητική φροντίδα είναι 

οι ασθενείς που βρίσκονται σε αφασία, είναι ψυχιατρικοί, έχουν ψυχωσικό 

σύνδρομο, είναι κωφοί, τυφλοί, έχουν προβλήματα με την ομιλία ή έχουν 

κάποια νοητική στέρηση. Σε αυτές τις ομάδες οφείλει ο εργοδότης να παρέχει 

τα απαραίτητα υλικά, κάποιο πιο εξειδικευμένο προσωπικό ή να έχει 

εκπαιδεύσει το υπάρχων για τέτοια περιστατικά. 
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Ειδικό Μέρος 

Σκοπός 

  Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων και των γνώσεων των 

νοσηλευτών Μ.Ε.Θ. σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

επικοινωνία τους με ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς και η καταγραφή των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται. 

  Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα τεθούν είναι τα εξής: 

- Ποιοι είναι οι παράγοντες  που επηρεάζουν την επικοινωνία στις Μ.Ε.Θ. με 

τους μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς; 

- Ποιες οι γνώσεις, η στάση και η συμπεριφορά των νοσηλευτών σε θέματα 

σχετικά με την επικοινωνία με διασωληνωμένους ασθενείς; 

- Επηρεάζεται η συμπεριφορά των νοσηλευτών από παράγοντες, όπως το 

φύλο, η προϋπηρεσία, το εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λ.π.; 

- Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις επικοινωνίας με μηχανικά αεριζόμενους 

ασθενείς; 

 

Μεθοδολογία 

Σχεδιασμός της μελέτης 

  Η παρούσα έρευνα είναι μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης (cross 

sectional observational study), που πραγματοποιήθηκε σε 3 μονάδες του 

ΠαΓΝΗ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

και Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών, κατά την χρονική 
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περίοδο Ιούνιο- Ιούλιο 2019. Δόθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο για τις 

δυσκολίες επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές στην επικοινωνία 

με τους μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας. 

  Πρακτικά, προσεγγίστηκε το νοσηλευτικό προσωπικό των 3 μονάδων, όπου 

όλο το προσωπικό ενημερώθηκε για τους σκοπούς και τις διαδικασίες της 

έρευνας και μετά την γραπτή τους συναίνεση συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. 

Η στατιστική ανάλυση συμπεριέλαβε πλήρη δεδομένα 60 νοσηλευτών από το 

σύνολο των 68 (ποσοστό ανταπόκρισης 88,23%). 

 

Ανάλυση του ερωτηματολογίου 

  Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της κ. 

Κορμεντζά – Καραμπότσου Σοφίας, για το οποίο έχει ζητηθεί άδεια χρήσης 

από την ερευνήτρια. Το ερωτηματολόγιο  αποτελείται από 37 ερωτήσεις 

κλειστού και ανοιχτού τύπου καθώς και κλίμακα οπτικού αναλόγου. 

  Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο ομαδοποιούνται στα εξής: 

- Α’ Μέρος:  

  Δημογραφικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

- Β’ Μέρος:   

  Γνώμες, εμπειρίες και αντιδράσεις του νοσηλευτικού προσωπικού για την 

διεργασία επικοινωνίας με μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς 

  Εκτίμηση του τύπου των περιορισμών και εμποδίων που θεωρούν πως 

διαταράσσουν την διεργασία της επικοινωνίας 
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Ηθική και Δεοντολογία 

  Η παρούσα μελέτη εγκρίθηκε από τη σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠαΓΝΗ και την Υγειονομική 

Περιφέρεια (ΔΥΠΕ Κρήτης), στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.    

   Έγινε ενημέρωση στους συμμετέχοντες για την απόκρυψη  των προσωπικών 

τους στοιχείων και ότι οι απαντήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς  

  Καμία μεμονωμένη πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο 

δε θα δημοσιευθεί, παρά μόνο τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Έπειτα 

από την γραπτή συγκατάθεση τους, πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων και αξιολογηθήκαν τα αποτελέσματα. 

 

Στατιστική Ανάλυση 

  Αναφορικά με την στατιστική ανάλυση, έγινε κωδικοποίηση των ερωτήσεων 

ανοιχτού τύπου, κατηγοριοποιώντας αυτές βάσει του περιεχομένου τους. Σε 

κάθε κατηγορία,  τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις των ασθενών με ίδιο ή 

παρόμοιο περιεχόμενο-νόημα. 

  Αναφέρεται η συχνότητα (ν) και τα αντίστοιχα ποσοστά για  κάθε ποιοτική 

μεταβλητή και κατηγορία αυτής, ενώ για τις ποσοτικές αναφέρονται η μέση 

τιμή (mean), η τυπική απόκλιση (sd), η διάμεσος (median) και το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR). Πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλοι 

στατιστικοί έλεγχοι, όπου αυτό ήταν εφικτό, για τη διερεύνηση 

σχέσεων/συσχετίσεων μεταξύ χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ορίζοντας το επίπεδο σημαντικότητας στο 
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0.05. Σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο, έγινε χρήση μη παραμετρικών 

ελέγχων και exact tests ή Monte Carlo simulation.  

  Για τις ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου έγινε ομαδοποίηση τους 

σε κατηγορίες. Στις ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης, παρατίθενται μόνο τα 

σχετικά περιγραφικά αποτελέσματα (δεν διενεργείται έλεγχος chi-square 

επειδή δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αυτού).  

  Για την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα IBM SPSS 20.0. 

 

Αποτελέσματα 

  Παρουσιάζεται παρακάτω ο πρώτος πίνακας που αφορά τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το 81,7% του δείγματος 

είναι γυναίκες, η μέση ηλικία τα 43 έτη, το 60% παντρεμένοι και το 70% 

έχουν παιδιά. Οι περισσότεροι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στην μονάδα 

66.7% (Ν=40) εντατικής θεραπείας και η εμπειρία με μηχανικά αεριζόμενους 

ασθενείς mean=16.61 (8.41SD)είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χρόνο που 

εργάζονται εκεί mean=16.63 (8.42SD).  
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Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των 60 συμμετεχόντων στη μελέτη. 

 

Χαρακτηριστικά 
  Σύνολο 

    n (%) 

Gender Male 11 (18.3) 

  Female 49 (81.7) 

Marital status Single 16 (26.7) 

  In relationship 1 (1.7) 

  Married 36 (60.0) 

  Divorced/Separated 5 (8.3) 

  Widow 2 (3.3) 

Children No 18 (30.0) 

  Yes 42 (70.0) 

Nursing Education HEI/TEI 59 (98.3) 

  
Secondary 
Education 1 (1.7) 

Specialization in ICU No 40 (66.7) 

  Yes 20 (33.3) 

Reasons for choosing Nursing 
Humanitarian 

Reasons 16 (26.7) 

  Livelihood Reasons 16 (26.7) 

  Environment 8 (13.3) 

  No choice 12 (20.0) 

  Other 8 (13.3) 

 Reasons for choosing ICU Personal Choice 22 (36.7) 

  
Influenced by 
someone else 8 (13.3) 

  Another's Decision 28 (46.7) 

  Other 2 (3.3) 

  Mean(SD) Median (IQR) 

Age 43.17 (7.91) 44.00 (13.00) 

Nursing Experience 19.58 (7.72) 19.00 (14.25) 

ICU Experience 16.63 (8.42) 16.00 (14.00) 

Mechanical Ventilated 
Experience 16.61 (8.41) 16.00 (14.00) 
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Πίνακας 2. Εμπειρία Νοσηλευτών p<0.001 

Nursing Experience   n % 

Valid <10 years 5 8,3 

  
>=10 
years 55 91,7 

  Total 60 100 

ICU Experience   n % 

Valid <10 years 11 18,3 

  
>=10 
years 49 81,7 

  Total 60 100 

Mechanical Ventilated Experience   n % 

Valid 
< 10 
years 11 18,3 

  
>= 10 
years 49 81,7 

  Total 60 100 

 

  Περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων του β΄μέρους:  Αναφορικά με τις 

ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, ισχύουν τα εξής: Σε κάθε πίνακα,  πρώτη 

στήλη (N) υποδεικνύει πόσοι ερωτηθέντες ανέφεραν κάθε κατηγορία (από το 

σύνολο των διαθέσιμων πολλαπλών απαντήσεων). Υπάρχουν επίσης δύο είδη 

ποσοστών: % of responses και % of cases. Το πρώτο χρησιμοποιεί το σύνολο 

των απαντήσεων (responses) που εδόθησαν σε κάθε ερώτηση ως base value, 

ενώ το άλλο, χρησιμοποιεί το πλήθος των ερωτώμενων που έδωσαν 

απάντηση στην ερώτηση αυτή το οποίο και έχει περισσότερο νόημα να 

αναφέρεται.  
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  Στον τρίτο πίνακα παρατηρείται πως οι νοσηλευτές νιώθουν λύπη και φόβο 

όταν δεν μπορούν να κατανοήσουν τι θέλει να τους πει ο ασθενής 

 

Πίνακας 3. Διεργασία επικοινωνίας και αισθήματα. 

 

  Responses Percent 
of Cases   N Percent 

Sadness 26 31,00% 43,30% 

Anger 8 9,50% 13,30% 

Fearfulness 22 26,20% 36,70% 

Other 17 20,20% 28,30% 

Nothing 11 13,10% 18,30% 

  84 100,00% 140,00% 

 

  Στην ερώτηση 19 οι ερωτούμενοι έπρεπε να σημειώσουν σε μία κλίμακα 

οπτικού αναλόγου, με 0 να είναι η ελάχιστη πίεση και 10 η μέγιστη, την 

ένταση ψυχικής πίεσης που βιώνουν από την επιπλέον προσπάθεια που 

καταβάλλουν για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους μηχανικά 

αεριζόμενους ασθενείς. Όπως παρατηρείται οι περισσότεροι (>30% του 

δείγματος) αισθάνονται μία ψυχολογική πίεση πάνω από το 5/10. 
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Ιστόγραμμα. Ψυχολογική πίεση και νοσηλευτές 

 

  Αξιοσημείωτοι φαίνεται πως είναι και οι τρόποι διαχείρισης της 

ψυχολογικής πίεσης με ένα σημαντικό ποσοστό να θεωρεί πως ο τρόπος 

σκέψης τους βοηθάει να ανταπεξέλθουν (21,8%). Ακολουθούν με ισοβαθμία 

η συνεργασία με τους συναδέλφους και ο φόρτος εργασίας (16,7%). 

Πίνακας 4. Αντιμετώπιση της ψυχολογικής πίεσης. 

  Responses Percent of 
Cases   N Percent 

Collaboration with Colleagues 13 16,70% 21,70% 

Collaboration with Patients 9 11,50% 15,00% 

Knowledge of the Nest Stage 8 10,30% 13,30% 

Way of Thinking 17 21,80% 28,30% 

Workload 13 16,70% 21,70% 

Other 8 10,30% 13,30% 

Nothing 10 12,80% 16,70% 

Total 78 100,00% 130,00% 
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  Στην συνέχεια, ακολουθούν πίνακες διπλής εισόδου με τις σχετικές 

αναλύσεις ανά φύλο και εξειδίκευση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. 

Αρχικά, στον πίνακα 5 παρατηρείται πως και για τα δύο φύλα σημαντικό 

ρόλο κατέχει η νευρολογική κατάσταση του ασθενή, δηλαδή αν έχει 

επηρεασμένο επίπεδο επικοινωνίας ή ακόμα delirium. Ακολουθούν, η 

έλλειψη προσωπικού για τις γυναίκες και το περιβάλλον της μονάδας για 

τους άνδρες (ηχορύπανση από τις αντλίες, τους αναπνευστήρες, τα monitor 

κ.α.). 

Πίνακας 5. Δυσκολίες επικοινωνίας συσχέτιση με το φύλο p=0.04 

 

    Gender 

Total     Female Male 

Neurological State of the 
Patient Count 26 6 32 

  % within Gender 53,10% 54,50%   

Psychological State of the 
Patient Count 17 2 19 

  % within Gender 34,70% 18,20%   

Physical State of the Patient Count 18 3 21 

  % within Gender 36,70% 27,30%   

Environment of the ICU Count 9 5 14 

  % within Gender 18,40% 45,50%   

Lack of Staff Count 20 2 22 

  % within Gender 40,80% 18,20%   

Total Count 49 11 60 

 Percentages and totals are based on respondents. 

  Στον παρακάτω πίνακα έγινε συσχέτιση της εξειδίκευσης σε εντατική 

φροντίδα με τους παράγοντες που διευκολύνουν την διεργασία της 

επικοινωνίας. Φαίνεται πως για τους μη εξειδικευμένους νοσηλευτές (32,5%) 

το περιβάλλον της μονάδας ασκεί καθοριστικό ρόλο, ενώ για τους 

εξειδικευμένους δεν τους επηρεάζει (35%). 
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Πίνακας 6. Επικοινωνία συσχέτιση με την εξειδίκευση. 

 

 

 Percentages and totals are based on respondents. 

 

    Τα παρακάτω γραφήματα δείχνουν ότι οι νοσηλευτές θεωρούν πως οι 

γνώσεις που έλαβαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους ήταν ελάχιστες. 

Ακόμα θεωρούν πως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην 

εκπαίδευση των νέων νοσηλευτών για τους διασωληνωμένους ασθενείς. 

No Yes

Neurological State of the Patient Count 12 3 15

% within ICUED 30,00% 15,00%

Psychological State of the Patient Count 7 4 11

% within ICUED 17,50% 20,00%

Physical State of the Patient Count 11 5 16

% within ICUED 27,50% 25,00%

Environment of the ICU Count 13 6 19

% within ICUED 32,50% 30,00%

Psycological State of the Staff Count 12 4 16

% within ICUED 30,00% 20,00%

Specialized Staff Count 7 3 10

% within ICUED 17,50% 15,00%

Gear in the ICU Count 10 4 14

% within ICUED 25,00% 20,00%

None Count 5 7 12

% within ICUED 12,50% 35,00%

Total Count 40 20 60

Specialization in ICU

Total
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Γράφημα 1. Γνώση από την εκπαίδευση p=0.03

 

Γράφημα 2. Έμφαση στην εκπαίδευση p=0.01

 

  Για να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες επικοινωνίας ένα 

σημαντικό ποσοστό προσπάθησε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον 

ασθενή (48%). 
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Πίνακας 7. Αψηφώντας τις δυσκολίες p=0.02 

 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Attended Seminals/ Conferrences 9 11,40% 20,00% 

Read Articles/ Books 19 24,10% 42,20% 

Asked more experienced collegues 17 21,50% 37,80% 

Dedicate more time to the patient 34 43,00% 75,60% 

Total 79 100,00% 175,60% 

 

  Όπως καταδεικνύεται παρακάτω ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει πως θα 

πρέπει να προσληφθούν και άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπως ψυχολόγοι/ 

ψυχίατροι (44,3%) καθώς και καταρτισμένοι νοσηλευτές στην εντατική 

θεραπεία (13,9%). 

Πίνακας 8. Πρόσληψη επαγγελματιών υγείας. 

 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

ICU Nurses 11 13,90% 23,40% 

Psychologists/ Psychiatrists 35 44,30% 74,50% 

Speech Therapists/ Occupational 
Therapists 10 12,70% 21,30% 

Physiotherapists 8 10,10% 17,00% 

Social Worker 8 10,10% 17,00% 

Lawyer 7 8,90% 14,90% 

Total 79 100,00% 168,10% 

 

  Όπως ήταν αναμενόμενο στην ερώτηση, τί είδους βοήθεια νομίζεται ότι 

πρέπει να προσφέρουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υγείας, οι 

περισσότεροι απάντησαν ψυχολογική υποστήριξη για το προσωπικό. Ακόμα, 

κάποιοι νοσηλευτές απάντησαν καλύτερη οργάνωση από την διοίκηση, 

επεκτείνοντας έγραψαν για κλίμακες με εικόνες, για τα παιδιά 
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εικονογραφήσεις που να περιγράφουν πως νιώθουν (εικόνα παιδιού που να 

δείχνει ότι πονάει η κοιλιά του, εικόνα που να δείχνει πως πονάει εκεί που 

βρίσκεται ο ενδοτραχειακός σωλήνας). Κάποιοι ανέφεραν και τάμπλετ που να 

δείχνουν ειδικά βίντεο ή εικόνες για να εξηγούν την κατάσταση του ασθενή 

και τον χώρο που βρίσκονται, να είναι φιλικά προς τον χρήστη, να είναι 

μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες και προσαρμοσμένα σε ηλικιακές 

ομάδες. 

Πίνακας 9. Είδος βοήθειας. 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Staff Training 15 17,60% 25,00% 

Psychological/ Social Support for the Staff 35 41,20% 58,30% 

Psychological/ Social Support for the 

Patients/Family 7 8,20% 11,70% 

Organization by Administration 13 15,30% 21,70% 

Nothing 15 17,60% 25,00% 

Total 85 100,00% 141,70% 

 

  Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στον τρόπο που προσπαθούν να 

επικοινωνήσουν με έναν καινούργιο μηχανικά αεριζόμενο ασθενή ανάμεσα 

στα 2 φύλα. 
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Πίνακας 10. Τρόποι επικοινωνίας συσχέτιση με το φύλο. 

 

     Gender 

Total     Female Male 

Talk Count 37 8 45 

  % within Gender 75,50% 72,70%   

Shake hand Count 32 6 38 

  % within Gender 65,30% 54,50%   

Move lips Count 9 3 12 

  % within Gender 18,40% 27,30%   

Gestures Count 17 2 19 

  % within Gender 34,70% 18,20%   

Written messages Count 5 1 6 

  % within Gender 10,20% 9,10%   

Eye contact Count 15 4 19 

  % within Gender 30,60% 36,40%   

Other Count 2 2 4 

  % within Gender 4,10% 18,20%   

Total Count 49 11 60 

 Percentages and totals are based on respondents. 
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Συζήτηση  

 Οι προκλήσεις επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτή και μηχανικά αεριζόμενων 

ασθενών στην χώρα μας βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. Η παρούσα 

μελέτη κατατάσσεται στην κατηγορία ελάχιστων μέχρι τώρα ερευνών που 

ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα.  

  Στις έρευνες που ακολουθούν παρατηρήθηκαν παρόμοια ευρήματα με την 

συγκεκριμένη μελέτη. 

  Σε μία μελέτη που έγινε στην Ιαπωνία, όπου η αναλογία νοσηλευτών και 

ασθενών σε ΜΕΘ είναι 1:1 κατά την διάρκεια της ημέρας και οι περισσότεροι 

(70%) έχουν 5ετή εμπειρία στον χώρο της μονάδας, σε 50 ασθενείς που είχαν 

νοσηλευτεί και είχαν πρόσφατες τις αναμνήσεις τους από εκεί, έγιναν 

συνεντεύξεις για να καταφέρουν οι ερευνητές να καταλάβουν πως 

επιχειρούν να επικοινωνήσουν οι διασωληνωμένοι ασθενείς (κούνημα 

κεφαλιού, χειρονομίες, το κουδούνι που καλεί τον νοσηλευτή κ.α.). 

  Έπειτα, παρατήρησαν το προσωπικό εκεί και έκαναν εκπαίδευση αυτού για 

να μπορούν να αντιληφθούν τα σημάδια που προσπαθεί να τους δώσει ένας 

μηχανικά αεριζόμενος ασθενής. Ακόμα, μετά τις παρεμβάσεις των μελετητών 

ακολούθησε επανεξέταση τους μετά από 4 μήνες που είχε γίνει η πρώτη τους 

αξιολόγηση. (41) 

  Κατέληξαν σε 5 φάσεις: 

1) την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την προσωπική νοσηλευτική 

πρακτική, την κατανομή ελλείψεων στις ικανότητες και την αύξηση του 

ενδιαφέροντος για τις πρακτικές νοσηλευτικής των άλλων 
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2) αντανακλώντας, με βάση τις εμπειρίες των ασθενών, τις πρακτικές 

νοσηλείας που θεωρήθηκαν προηγουμένως ευεργετικές για τους 

ασθενείς 

3) αναγνωρίζοντας ηθικά ερωτήματα σχετικά με τον περιορισμό, την 

καταστολή και τη σχέση ασθενούς-νοσηλευτή 

4) εξετάζοντας τις νοσηλευτικές ενέργειες από την όψη των ασθενών, ενώ 

αισθάνονται ελαττωματικοί και αντιμετωπίζουν τα γνωστά ηθικά 

ζητήματα 

5) αρχίζοντας να αλλάζει την πρακτική της νοσηλευτικής επιστήμης. 

  Άλλη μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Μ.Ε.Π.Κ. του Ιράν κατέληξε σε 

γνωστά αποτελέσματα, δηλαδή οι ασθενείς εκεί παρόλο που δεν είχαν 

εργαλεία επικοινωνίας (όπως πίνακα με λέξεις ή εικόνες) προσπάθησαν να 

επικοινωνήσουν με νεύματα του κεφαλιού, με επίμονες ματιές καθώς και 

χειρονομίες. Επίσης, τόνισαν πως μόνο 1% των ερωτήσεων του νοσηλευτών 

αφορούσαν τα αισθήματα του ασθενή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη 

εκπαίδευσης του προσωπικού και την παροχή διαφόρων εργαλείων 

επικοινωνίας από την διοίκηση του νοσοκομείου. Η σωστή κατάρτιση σε 

προπτυχιακό επίπεδο για την επικοινωνία και τα συναισθήματα των 

ασθενών θα έπρεπε να είναι θεμέλιος λίθος της νοσηλευτικής, αφού στην 

ίδια μελέτη φαίνεται πως οι νοσηλευτές και οι ασθενείς είναι ελάχιστα 

ικανοποιημένοι από την διεργασία της επικοινωνίας. (42)  

  Μελέτη που έγινε σε Μ.Ε.Θ. της Δανίας κάνοντας συνεντεύξεις σε παλιούς 

και νέους νοσηλευτές έδειξε τα συναισθήματα των εργαζομένων εκεί για 

τους ασθενείς τους, σημειώνοντας πως νιώθουν ανεπαρκής, θλίψη, 

χρειάζονται εκπαίδευση στην λεκτική και μη επικοινωνία , πολύμεσα για την 

βέλτιστη εξυπηρέτηση τους, περισσότερο προσωπικό (1:2 αναλογία 
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νοσηλευτή :ασθενή το απόγευμα και τις νύχτες) καθώς και ψυχολόγους και 

λογοθεραπευτές. (43) 

  Σημαντική είναι και η εξέταση του προγράμματος SPEACS 2, σε 5 Μ.Ε.Θ. 

έγιναν συνεντεύξεις πριν την εκπαίδευση του προσωπικού και μετά, με τις 

385 που συμμετείχαν να παίρνουν ένα πόντο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

και τους 354 ασθενείς να βοηθούν στην ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Αφού έγιναν τα σεμινάρια στους νοσηλευτές, η κάθε μονάδα είχε ένα 

τροχήλατο επικοινωνίας ( δηλαδή πίνακες για να γράψουν οι ασθενείς, 

πίνακες με το αλφάβητο, πίνακες με εικόνες και τάμπλετ  με εφαρμογές για 

την διεργασία της επικοινωνίας) που έπρεπε να χρησιμοποιείται και να 

γίνεται καταγραφή στο υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα με ποιο τρόπο 

κατάφεραν να αλληλεπιδράσουν δηλαδή με γράψιμο, με χειρονομίες, 

διάβασμα χειλιών, με τον πίνακα με τις εικόνες, με το αλφάβητο, με 

κλειστές ερωτήσεις τύπου ναι/όχι ή με την βοήθεια των εφαρμογών του 

τάμπλετ.  (44) 

  Έδειξε πως είναι αναγκαίο να εξετάζονται ότι προγράμματα προκύπτουν, 

να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα 

στην διεργασία της επικοινωνίας με αυτήν την ειδική ομάδα ασθενών 

καθώς και την διαρκή καταγραφή αυτών των τρόπων για να βρούμε τον 

ιδανικό.  

  Συμφώνησε στα παραπάνω και μία μελέτη που έγινε στην Δανία για να 

εξετάσει το OSC (OnSreen Communicator), ένα λογισμικό για να μπορούν να 

επικοινωνήσουν ασθενείς με διάφορες επικοινωνιακές δυσκολίες και να το 

προσαρμόσουν στους ασθενείς των μονάδων. (45) 

  Μία πρόσφατη ανασκόπηση που αφορά την επικοινωνία με μηχανικά 

αεριζόμενους ασθενείς πρόσθεσε πως υπάρχουν πολλοί παράμετροι που θα 
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μπορούσε να βοηθήσει η περισσότερη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος, 

όπως πιο γρήγορη ανάρρωση, την επιστροφή της φωνής και την ανάκτηση 

της ποιότητας της ζωής του. Επίσης, θίγει το θέμα της εκπαίδευσης και το 

πόσο σημαντική είναι καθώς και ότι οι ερευνητές μπορούν να κάνουν 

πολλές συσχετίσεις και να συγκρίνουν τις μέχρι τώρα μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται. (46) 

  Ακόμα μια σημαντική καταγραφή είναι οι συσκευές που ακολουθούν τα 

μάτια εφόσον ο ασθενής δεν είναι σε θέση να μιλήσει ή να κουνήσει χέρια 

για να δείξει ή να γράψει. Σε μία πρόσφατη μελέτη έγινε η χρήση ενός 

λογισμικού ανιχνευτή κίνησης ματιών και αξιολόγηση του, σε συνδυασμό με 

τάμπλετ. Κατέληξαν πως θα πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες με τέτοια 

λογισμικά και πως είναι από τις πρώτες που ο ασθενής μπορεί να ζητήσει 

και να «συζητήσει» για περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει πέρα 

των ανθρωπιστικών αναγκών του, όπως η παρηγόρηση, η προσευχή κ.α. 

(47) 

  Στο παραπάνω συμπέρασμα φαίνεται πως έχει συμφωνήσει και μία μελέτη 

από την Κίνα, που προσθέτει πως οι ασθενείς θα ήθελαν και αυτοί να 

παίρνουν μέρος στις ιατρικές αποφάσεις και όχι μόνο οι συγγενείς τους. (48) 

 Ενώ όλες οι έρευνες γράφουν πως είναι αναγκαίο να βρεθούν και άλλοι 

μέθοδοι για την αλληλεπίδραση με τους ασθενείς των μονάδων, η Holms 

αναφέρει σε μελέτη της, που έγινε με συνεντεύξεις με ασθενείς και 

νοσηλευτές, πως θα πρέπει το προσωπικό να εκπαιδευτεί στα ήδη 

υπάρχοντα μέσα επικοινωνίας. Σημειώνεται επίσης πως πρέπει να 

γραφτούν πρωτόκολλα για τους μη κατασταλμένους αλλά 

διασωληνωμένους ασθενείς. Αναφέρει ότι καθοριστικό ρόλο στην 

επικοινωνία με τους ασθενείς κατέχει και η συναδελφικότητα και η σωστή 

ενημέρωση, διότι χωρίς αυτή οι ασθενείς αγανακτούν και δεν έχουν 
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κατανόηση στο τι συμβαίνει γύρω τους ή νοιώθουν ότι 

παραπληροφορούνται. (49) 

  Μία ακόμη έρευνα που έγινε στο Ιράν επισημαίνει την αναγκαιότητα της 

εκπαίδευσης του προσωπικού για την αλληλεπίδραση και περιποίηση με 

μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς, την τήρηση των ήδη υπαρχόντων 

πρωτοκόλλων καθώς και την δημιουργία νέων. Διακρίνει την έλλειψη στις 

γνώσεις που υπάρχει και τονίζει πως ειδικά στον χώρο της εντατικής 

θεραπείας, που το ιατρικό προσωπικό απουσιάζει ενώ το νοσηλευτικό 

προσωπικό είναι πιο κοντά στον ασθενή, θα έπρεπε η ποιότητα της 

νοσηλευτικής να είναι καλύτερη. (50) 

  Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και άλλη μία μελέτη που έγινε στην Νότια 

Αφρική (51), γράφοντας πως είναι απαραίτητη η χρήση διάφορων μεθόδων 

και στρατηγικών που μπορούν να αναβαθμίσουν την διεργασία της 

επικοινωνίας μεταξύ νοσηλευτών και μηχανικά αεριζόμενων ασθενών. 

Επομένως πρέπει να δημιουργηθούν σεμινάρια και ειδικά πρωτόκολλα για 

την απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων και να είναι συνεχιζόμενη η εκπαίδευση 

πάνω σε αυτά τα θέματα. (52) 

  Τέλος, δεν βρέθηκε κάποια μελέτη που να είναι παρόμοια με την 

συγκεκριμένη και να έχει ερευνήσει τα συναισθήματα των νοσηλευτών 

όπως αυτή. Δηλαδή η συγκεκριμένη εργασία προσθέτει πως οι νοσηλευτές 

αισθάνονται άσχημα ή νιώθουν θυμό, φόβο καθώς και θλίψη στην πρώτη 

επαφή με έναν διασωληνωμένο ασθενή. Με τον καιρό όμως αυτά τα 

συναισθήματα φεύγουν ή μάλλον καταπιέζονται εφόσον οι περισσότερες 

απαντήσεις συμφωνούν στο να προσληφθούν και άλλοι επαγγελματίες 

υγείες και πιο συγκεκριμένα ψυχολόγοι για να βοηθήσουν και το προσωπικό 

αλλά και τους ασθενείς. 
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  Κλείνοντας, στην συγκεκριμένη εργασία όλοι οι ερωτηθέντες νοσηλευτές 

μίλησαν για τα συναισθήματα τους και το τι ακριβώς τους βοηθάει να 

αποσυμφοριστούν από το δύσκολο αυτό τμήμα, με τους περισσότερους να 

απαιτούν τα ρεπο και τις άδειες τους για να περάσουν ποιοτικό χρόνο με 

τον εαυτό τους ή τις οικογένειες τους, άλλοι τόνισαν πως ο τρόπος σκέψης 

τους βοηθάει να ανταπεξέλθουν και άλλοι δήλωσαν πως η διοίκηση είναι 

αυτή που μπορεί να κάνει κάποια παρέμβαση. 

 

Περιορισμοί της μελέτης 

  Ένας μεγάλος περιορισμός της μελέτης είναι πως το ερωτηματολόγιο 

απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας. Έτσι, δεν έγιναν συνεντεύξεις με 

ασθενείς των συγκεκριμένων μονάδων για να εξεταστεί και η δική τους όψη 

πάνω στο θέμα της επικοινωνίας με το προσωπικό, καθώς και από τις 

οικογένειες τους. Επομένως, υπάρχει ένα μικρό δείγμα νοσηλευτών αλλά 

είναι ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό για τις απαιτούμενες αναλύσεις. 

  Ακόμα, αυτή η μελέτη είναι περιορισμένη μόνο στην Κρήτη και 

συγκεκριμένα στις μονάδες του Πα.Γ.Ν.Η., οπότε θα πρέπει να γίνουν και 

άλλες έρευνες για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα σε 

μονάδες που έχουν κάποια από τα βοηθήματα επικοινωνίας (έστω και low 

AAC) για να καταγραφούν και οι απόψεις των νοσηλευτών και των 

υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας που τα χρησιμοποιούν. Αλλά και των 

ασθενών που τα διαχειρίζονται. 

  Επιπλέον, πολλές μονάδες στην Ελλάδα δεν διαθέτουν μέσα για επικοινωνία 

με διασωληνωμένο ασθενή, έτσι και στις μονάδες που δόθηκαν τα 

ερωματηματολόγια το προσωπικό απάντησε πως θα ήθελε να έχει 
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διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσει μαζί του. Επομένως, δεν υπήρξε 

κάποια σύγκριση των ήδη γνωστών μεθόδων που χρησιμοποιούνται αλλού. 

  Τέλος, μέσα από την έρευνα έγινε γνωστό πως όσο και να θέλουν οι 

επαγγελματίες υγείας να βοηθήσουν, η διοίκηση είναι αυτή που έχει 

καθοριστικό ρόλο στο υλικό και στο πως θα εξυπηρετήσει το προσωπικό. 

Άρα, είναι αναγκαίο να γίνει κάποια παρέμβαση από τα διοικητικά τμήματα 

του κάθε νοσοκομείου. 

 

Προοπτική της μελέτης 

  Προς το παρόν αναπτύσσονται πολλά τεχνολογικά εργαλεία και αλγόριθμοι 

για να βελτιώσουν και αναβαθμίσουν την διεργασία της επικοινωνίας στον 

χώρο των μονάδων, όπως αναφέρθηκε και άνωθεν. Έτσι μία καλή εξέλιξη θα 

ήταν να γίνει έρευνα σε μονάδες της Ελλάδας που χρησιμοποιούν κάποια 

από αυτά τα εργαλεία είτε είναι χαμηλής είτε υψηλής τεχνολογίας και να 

γίνει σύγκριση για τα καλύτερα αυτά μέσα. 

  Ακόμα, ενδιαφέρον θα είχε μία πιλοτική μελέτη η οποία θα μπορούσε να 

υποστηρίξει την δημιουργία κάποιου καινούργιου μέσου, για την 

αλληλεπίδραση με διασωληνωμένους ασθενείς, και να γίνει εξερευνήσει 

αυτού και του πως θα το διαχειρίζονται οι επαγγελματίες υγείας ή και με 

προοπτική κάποια στιγμή να μπορούν να χρησιμοποιηθεί και από τους 

συγγενείς (αφού έχουν μάθει τον τρόπο να το χειρίζονται). 

  Καινούργιες μέθοδοι συμπεριλαμβανομένης και της επαυξητικής και 

εναλλακτικής επικοινωνίας καθώς και την δημιουργία καινούργιων συσκευών 

για την βελτίωση της ομιλίας. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες για την 
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υλοποίηση και καθιέρωση καινούργιων τεχνολογιών που να υποστηρίζουν 

την αλληλεπίδραση μεταξύ νοσηλευτή και ασθενή στο ειδικό αυτό τμήμα. 

  Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη από την διοίκηση του κάθε 

νοσοκομείου προς το κάθε τμήμα, για αυτό είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό 

πως υπάρχει εξάντληση του προσωπικού. Δηλαδή, στα ειδικά τμήματα των 

μονάδων η αναλογία νοσηλευτή και ασθενή είναι 1:1, στην Ελλάδα δεν ισχύει 

αυτό και στις πρωινές βάρδιες η αναλογία αυτή είναι 2:1 ενώ στις υπόλοιπες 

μπορεί να γίνει και 3:1.  

  Επομένως, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για  περαιτέρω ενημέρωση, 

υποστήριξη και επαγρύπνηση της διοίκησης, διορισμός και άλλων 

ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας, υποστήριξης και εκπαίδευσης του ήδη 

υπάρχοντος προσωπικού και των μελλοντικών νοσηλευτών, καλύτερος 

καταμερισμός στον εργασιακό χώρο και συναδελφικότητα. 

 

Συμπέρασμα 

  Από το ερωτηματολόγια διεξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα: αυξημένο 

βρέθηκε το ποσοστό των νοσηλευτών πως δεν έχουν κάποια εξειδίκευση 

στην εντατική θεραπεία και που η γνώση αυτή προέρχεται από την εμπειρία 

εκεί. Δηλαδή τα πόσα χρόνια έχουν εργαστεί στον χώρο των μονάδων, άρα 

είναι αναγκαίο να εκπαιδεύεται το προσωπικό πριν αρχίσει να εργάζεται και 

ακόμα να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο. 

  Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης μελέτης είναι πως οι 

περισσότεροι νοσηλευτές δηλώνουν πως στην πρώτη τους επαφή με 

μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς δεν ήξεραν πως να συμπεριφερθούν, τι να 

πουν, πως να κάνουν περιποίηση, πως να επικοινωνήσουν και πως θα 
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λύσουν τις τυχόν απορίες των ασθενών. Όπως γίνεται κατανοητό είναι θέμα 

της εκπαίδευσης. 

  Επίσης, αναφέρουν πως η συναισθηματική φόρτιση είναι ένας από τους 

παράγοντες που τους αναγκάζει να μην προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν ή 

καλύτερα να μην εξηγούν τους χειρισμούς που κάνουν στον ασθενή. Από ότι 

φαίνεται αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες είτε στον φόρτο εργασίας, όπως 

αναφέρθηκε πριν ο σωστός καταμερισμός και η αναλογία 1:1, είτε στην 

συνεργασία από συναδέρφους. Πολλοί νοσηλευτές αναφέρθηκαν στον υγιή 

καταμερισμό και πως σε αυτό το κομμάτι της εργασίας τους δεν μπορούν να 

το αλλάξουν οι ίδιοι αλλά είναι μέρος του εργοδότη, δηλαδή της διοίκησης 

του κάθε νοσοκομείου. Ακόμα, προέκυψε και το κλίμα της συναδελφικότητας 

και το πόσο σημαντική είναι στο συγκεκριμένο τμήμα. Λίγοι νοσηλευτές 

αναφέρθηκαν στους συναδέλφους τους που σε δύσκολες στιγμές κατά την 

διάρκεια της βάρδιας προθυμοποιούνται και βοηθούν όσους βλέπουν να 

ζορίζονται με τα περιστατικά τους. 

  Έπειτα, ένα συμπέρασμα πάλι οφείλεται στην διοίκηση του νοσοκομείου 

που δεν έχει μεριμνήσει για την ψυχολογική και σωματική κατάσταση των 

εργαζομένων του. Όπως προαναφέρθηκε οι νοσηλευτές στα ειδικά αυτά 

τμήματα αισθάνονται πολύ έντονα την ψυχολογική πίεση που τους ασκείται 

και απάντησαν είτε πως χρειάζονται και άλλους νοσηλευτές εξειδικευμένους 

σε εντατική θεραπεία, για να αποσυμφορήσουν την κατάσταση, είτε να 

διοριστούν και άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπως ψυχολόγοι, 

λογοθεραπευτές, που να είναι διαθέσιμοι και για το προσωπικό αλλά και για 

τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. 

  Επιτακτική φαίνεται πως είναι η ανάγκη για την εύρεση και χρήση μεθόδων 

επικοινωνίας με μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς, καθώς δεν υπάρχει κάποιο 

μέσω για να γίνει αυτό. Είναι ένα από τα βασικά και χρήσιμα εργαλεία στις 
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μονάδες για το οποίο δεν έχουν δώσει την βαρύτητα που του χρειάζεται. Οι 

επαγγελματίες υγείας χρειάζονται μία μέθοδο για να μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με τους διασωληνωμένους ασθενείς και να μπορούν να 

καταλάβουν πως ότι ειπώθηκε ή έδειξαν στον κάθε ασθενή έχει γίνει 

κατανοητό.  

  Καταλήγοντας, αρκετοί νοσηλευτές αναφέρουν πως ότι γνώσεις 

χρειάστηκαν για να δουλέψουν σε αυτό το τμήμα τις πήραν από 

συναδέρφους που εργάζονται περισσότερα χρόνια εκεί, από άρθρα και 

βιβλία που έψαξαν να βρουν οι ίδιοι, από συνέδρια ή ακόμα από την 

παραπάνω προσπάθεια που κάνουν και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

στον ασθενή. 
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