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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

 

 H δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ λνζειεπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηνκείο 

ηεο πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθήο 

Ο αφξαηνο  ξφινο  ηνπ λνζειεπηή ζην δηεργεηξεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε εγεηηθή 

θπζηνγλσκία πνπ θαιείηαη λα δείμεη δηαρεηξηδφκελνο δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο θαη 

επηζηεκνληθέο νκάδεο ζηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα επηβάιινπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζε 

πνιιά θαη δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Η  εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ γελλήζεθε θαη εμειίρζεθε 

αθνινπζψληαο ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ρεηξνπξγείνπ  θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο Δίλαη 

κηα αηέξκνλε δηαδηθαζία ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Ξεθηλάεη κε ηελ 

είζνδν ηνπ λενεηζεξρφκελνπ λνζειεπηή ζηα ρεηξνπξγεία θαη ηνλ ζπλνδεχεη, αξρηθά 

ζε εληαηηθνχο ξπζκνχο ψζηε λα θάλεη θηήκα ηνπ ηελ άζεπην ηερληθή θαη ζηαδηαθά λα 

εθπαηδεπηεί ζε φιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, θαη απνθηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο 

ππφινηπεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ σξίκαλζή ηνπ 

επαγγεικαηηθά θαη ηελ αλέιημή ηνπ ζηελ λνζειεπηηθή ηεξαξρία. Γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

πνηθίισλ κεζφδσλ κε εγεηηθή κνξθή απηή ηνπ θιηληθνχ εθπαηδεπηή – κέληνξα , θαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθφηεξεο  αξρέο ηεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο . 

Σν εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο απεπζχλεηαη ζε  λνζειεπηέο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη επηρεηξεί κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ λα 

αληρλεχζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία. Αθνξά ζπγθεθξηκέλνπο  ηνκείο  δεμηνηήησλ  ηεο  πεξηγρεηξεηηθήο 

πξαθηηθήο φπσο απηή έρεη πεξηγξαθεί δηεζλψο, θαη ζθνπφ  έρεη λα δηαπηζηψζεη  ηνλ 

βαζκφ αλαγθαηφηεηαο  πνπ νη ίδηνη νη λνζειεπηέο  δίλνπλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο  ζε 

απηέο.  

 Οη ηνκείο απηνί είλαη: 

Α    Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο  ρεηξνπξγείνπ  

Β    Γεμηφηεηεο  έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο  

Γ    Γεμηφηεηεο   παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή 

Γ    Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο  

Μεηά  ηελ ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη  ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ κε παξακέηξνπο φπσο ηα έηε 
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ππεξεζίαο, ηελ χπαξμε ε φρη νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ηελ ζέζε 

επζχλεο, ην επίπεδν ζπνπδψλ. 

 Σέινο ζην θεθάιαην ζπκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο έγηλε αλάιπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απαληήζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη πξνζπάζεηα λα δηαηππσζνχλ αληίζηνηρεο 

πξνηάζεηο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά : Δθπαίδεπζε λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ , Γηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ, Δθπαίδεπζε ελειίθσλ,  Ννζειεπηηθή 

εθπαίδεπζε,  Πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή,  Μέζνδνη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ 
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SUMMARY 

 

 

The present thesis aims to explore the Perioperative nursing educational needs 

in specific skills and areas of the Perioperative nursing.  

The subtle part that the nurse plays in the operative environment and the 

leading attitude that the nurse has to show by managing different specialties and 

scientific teams at the OR, impose a need for training and education in multiple and 

various subjects.  

Operating Room nurses’ education and training was found and evolved side 

by side with the evolution of the operating room and surgery. It is a continuous 

process that comes together with the daily practice. It starts with the introduction of 

the freshly-joined nurse to operating rooms and this routine (practice) follows him or 

her at first at an intensive pace, so as to master the sterile technique and gradually to 

be able to be trained in all kinds of surgical specialties. Thus, providing the remaining 

skills required for professional maturation and evolution to the nursing hierarchy. The 

aforementioned can be achieved with the use of various techniques and methods; 

especially that of the clinical mentor and trainer, and according to the general 

principles of the nursing education.  

The research part of this study is for nurses of Tertiary education and attempts 

through a closed-end questionnaire to detect the educational needs of operating nurses 

in public hospitals.  

It concerns specific areas of Perioperative Practice skills, as it is 

internationally described and it aims to define the necessary standards that nurses 

themselves have granted to these areas. 

These areas are the following: 

A. Technique skills and operating room work-flow  

B. Research and evaluation skills 

C. Skill set to provide immediate, competent care to patient 

D. Management and administrative skills  

After collecting the questionnaires, a statistical analysis of the results was made by 

correlating the answers to years of service, the existence or not of an organized 

educational system, the employment classification and academic level.    
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The chapter named Conclusion – Suggestions provides the analysis of the results 

based on the processed data of those who took part in the survey and a try to offer 

respective solutions.    

  

 Key-words : Operating room nurses training-orientation, Operating room nurses 

learning needs assessment,Adults education, Nursing education, Perioperative nursing 

,Methods of training 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 Σν ρεηξνπξγείν απνηειεί έλα πνιχπινθν  επηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη επηζηήκνλεο πγείαο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ κε ζηφρν 

ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο 

θαηάζηαζεο πγείαο γηα ηνλ ρεηξνπξγηθφ αζζελή. 

Ωο πεγή γνήηξνπ θαη σο ηερλνινγηθφ ζχλνξν ην ρεηξνπξγείν εθπέκπεη θχξνο 

απαξάκηιιν γηα ηελ ζχγρξνλε ηαηξηθή. Γηα φζνπο δελ εξγάδνληαη ζε απηφ, ην 

ρεηξνπξγείν απνηειεί ην «καχξν θνπηί» ζην νπνίν αλήθνπλ αιαδνληθά θαη απαηηεηηθά 

άηνκα, πνπ δηαζέηνπλ ηεξάζηην εγσηζκφ θαη δεηνχλ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεψλ  ηνπο. Αληίζηξνθα, εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζην ρεηξνπξγείν δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ γηαηί ην «ζχζηεκα» δελ αληηιακβάλεηαη ηα ηεξάζηηα νθέιε πνπ απνξξένπλ 

απφ απηφ θαη γηαηί δελ επηθεληξψλεηαη ζε απηφ ην «θφζκεκα» ηεο ζχγρξνλεο 

ηαηξνλνζειεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ωζηφζν, έρεη ζεκάλεη ην ηέινο ηεο επνρήο φπνπ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο βαζηδφηαλ ζην χςνο ηεο δαπάλεο θαη έρεη 

ζεκάλεη ε έλαξμε ηεο επνρήο φπνπ ηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο επηβάιινπλ ηελ αιιαγή 

ζηάζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο δηαρεηξηδφκελεο θξνληίδαο (managed care).  

Δπεηδή ην ρεηξνπξγείν απνξξνθά έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε πςειφ βαζκφ απνδνηηθφηεηαο θαη λα είλαη 

θεηδσιφ ζηελ απφθηεζε λέαο δαπαλεξήο ηερλνινγίαο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο 

ζαλ λα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα κάρεο. Όινη νη εκπιεθφκελνη γηαηξνί, λνζειεπηέο, 

δηνηθεηηθνί, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη επίζεο αζζελείο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ 
1
 Δθηφο απφ ηνπο γλσζηνχο παξαδνζηαθνχο ξφινπο πνπ 

απαηηνχζε ε ζπκκεηνρή ησλ λνζειεπηψλ ζηηο ρεηξνπξγηθέο νκάδεο, δειαδή απηφλ 

ηνπ εξγαιεηνδφηε θαη απηφλ ηνπ ππεπζχλνπ λνζειεπηή θπθινθνξίαο, νη λνζειεπηέο 

ησλ ζχγρξνλσλ ρεηξνπξγείσλ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν απφ ηνλ 

νπνίν ζπρλά εμαξηάηαη ε νκαιή έθβαζε ηεο επέκβαζεο. Οη εμαηξεηηθά πνιχπινθεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο κε ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ζχγρξνλεο 

βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο απαηηνχλ βαζηά θαη ζπλερψο αλαλεσλφκελε γλψζε πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη κάζεζε. 

                                                 
1
 Gabel,r.,et all, Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε  ρεηξνπξγείνπ, Αζήλα ,Mediforce 2001 

. 
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           Οη απφθνηηνη ησλ λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ππεχζπλα λνζειεπηηθφ έξγν  είλαη απαξαίηεην λα δερηνχλ 

ζπζηεκαηηθή ελδνυπεξεζίαθή εθπαίδεπζε κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη ζε 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. 

      Κνξπθαία ζέζε ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε θαηέρεη ε κέζνδνο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ζέζε εξγαζίαο (“πάλσ ζηε δνπιεηά”). χκθσλα κε ηελ κέζνδν 

απηή ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη ην ηερληθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ελψ ηελ 

εθηειεί
2
.Παξάιιεια φκσο απαηηείηαη θαη ε ηαπηφρξνλε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ, ψζηε αθ‟ ελφο λα θαιπθζνχλ ηα ζεσξεηηθά θελά ηεο πξνπηπρηαθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αθ‟ εηέξνπ λα απνθηήζεη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ην ηερληθφ κέξνο 

ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Λεσλίδαο . Υπηήξεο, Γηνίθεζε Αλζξψπηλψλ Πφξσλ Αζήλα 2001 
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ΚΔΦ.1.ΟΡΙΜΟΙ: NΟΗΛΔΤΣΙΚΗ, ΝΟΗΛΔΤΣΗ 

ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ,  

 ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ 

 

1.1. Ννζειεπηηθή είλαη ε ηέρλε θαη επηζηήκε πγείαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

θαη ιεπηνκεξή θξνληίδα ησλ αηφκσλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο γηα ηε 

πξφιεςε, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ζε φιν ην θάζκα ησλ 

θπζηνινγηθψλ βηνςπρνθνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ο λνζειεπηήο ή ε λνζειεχηξηα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ ηαηξφ θαη εθαξκφδεη ζηε πξάμε ηηο ηαηξηθέο νδεγίεο. Ο 

λνζειεπηήο κπνξεί λα αζρνιείηαη απφ ηελ απιή ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

θαη ηελ δηαινγή αζζελψλ, κέρξη ζπκκεηνρή ζε νκάδεο  θαηά ηελ αληηκεηψπηζε 

ζνβαξψλ ηξαπκάησλ ή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 
3
. 

 

 

1.2. Ννζειεπηήο: ηελ Διιάδα γηα  ηελ απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Ννζειεπηή ζα πξέπεη  ν 

ελδηαθεξφκελνο λα δψζεη Παλειιήληεο Δμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε έλα απφ ηα 

Σκήκαηα Ννζειεπηηθήο ησλ Σ.Δ.Η. θαη Α.Δ.Η. ή ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ 

Ννζειεπηηθήο. Οη ζπνπδέο δηαξθνχλ 4 ρξφληα θαη απνλέκεηαη ν ηίηινο Πηπρηνχρνο ή 

Γηπισκαηνχρνο Ννζειεπηήο. Οη Πηπρηνχρνη Ννζειεπηέο έρνπλ δπλαηφηεηα γηα 

Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο (MSc in Nursing) θαη Γηδαθηνξηθέο πνπδέο (PhD in 

Nursing) ζε Διιάδα θαη ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (κεηά απφ αλάινγε δηαδηθαζία 

ηζνηίκηζεο πηπρίνπ). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5§2 Α ηνπ Νφκνπ 

1579/1985, θαζηεξψλεηαη ν επαγγεικαηηθφο ηίηινο ηνπ λνζειεπηή θαη λνζειεχηξηαο 

ζηνπο πηπρηνχρνπο ή δηπισκαηνχρνπο ησλ 

α) Σκεκάησλ Ννζειεπηηθήο T.Δ.Η. 

β) Ννζειεπηηθψλ ηκεκάησλ A.Δ.Η. 

γ) Σέσο Αλψηεξσλ ρνιψλ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ επηζθεπηξηψλ αδειθψλ 

λνζνθφκσλ, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη Κ.Α.ΣΔ.Δ. 

δ) Ηζφηηκσλ ζρνιψλ αιινδαπήο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιψλ α, β, γ. 

 

                                                 
3
 wikipedia 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4.%CE%95.%CE%99.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91.%CE%95.%CE%99.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
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1.3. Πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή: Ο φξνο πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζηνπο  ηαηξηθνχο θαη λνζειεπηηθνχο θχθινπο. Αλαγλσξίδεηαη 

θαη αζθείηαη ζηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, ρεηξνπξγεία εκεξήζηαο λνζειείαο, 

επεκβαηηθήο αθηηλνινγίαο, θηλεηά ζηξαηησηηθά ρεηξνπξγεία. Ηζηνξηθά, ν φξνο 

λνζειεπηηθή ρεηξνπξγείνπ ρξεζηκνπνηείην γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ θαηά ηελ πξνεγρεηξεηηθή, δηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή θάζε ηεο 

ρεηξνπξγηθήο εκπεηξίαο ηνπ αζζελή. Δλ ηνχηνηο, έλαο ηέηνηνο φξνο ππνλνεί φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ νξηνζεηνχληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα 

ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. 

 Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο ρεηξνπξγηθήο φισλ 

ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ νη  λνζειεπηέο ησλ ρεηξνπξγείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θξνληίδα γχξσ απφ ηελ επηθείκελε επέκβαζε (πεξί ηελ 

επέκβαζε),βγήθαλ απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη αλέπηπμαλ νινθιεξσκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία αθνινπζεί ηα ζηάδηα ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο αξρέο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο. Ζ πεξηεγρεηξεηηθή 

λνζειεπηηθή είλαη κία δπλακηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρνπο. ρεδηάδνληαο ηελ 

λνζειεπηηθή θξνληίδα θαη πξνζδηνξίδνληαο ηηο απαηηνχκελεο λνζειεπηηθέο 

παξεκβάζεηο, νη πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο εμαζθαιίδνπλ γηα ηνπο ρεηξνπξγηθνχο 

αζζελείο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα.                                                                                                                                                                                                                             

Οη πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο  ηζηνξηθά έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα ηνπο ηελ 

επζχλε ηεο παξνρήο αζθαινχο, απνηειεζκαηηθνχ θαη  ζεξαπεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηνπο ρεηξνπξγηθνχο αζζελείο, έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε ρεηξνπξγηθή νκάδα 

ιεηηνπξγεί ηφζν απνηειεζκαηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο αζζελείο. Έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο 

είλαη ε παξνρή  θξνληίδαο  βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα : 

 Αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ. 

 Γλψζε ηνπ πφηε θαη πσο πξέπεη λα αξρίζεη ε εθαξκνγή απηψλ. 

 Δπξεκαηηθφηεηα ζηελ δηαηήξεζε κηαο ηερληθήο,  φηαλ ε θαηάζηαζε απαηηεί επειημία. 

 Αμηνιφγεζε ηεο  αζθάιεηαο θαη  ηνπ θφζηνπο.  

 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θξνληίδα πνπ παξαζρέζεθε.  

Ζ γλψζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, εθνδίσλ θαη 

εμνπιηζκνχ είλαη νπζηψδεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Υσξίο 

ηελ ζπγθεθξηκέλε γλψζε ν πεξηεγρεηξεηηθφο λνζειεπηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα 
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πξνεηνηκάζεη θαη λα πξνβιέςεη ηηο αλάγθεο ζε θάζε θάζε ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο, κε  ζπλαθφινπζεο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα θαη 

ηνλ αζζελή. Οη επηζηεκνληθέο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο ε θξνληίδα θαη ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζθέξεη άλεζε ζηνλ αζζελή, απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηεο 

πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο.  

  

 

1.3.1 Σχγρξνλν κνληέιν πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

 Ζ πιένλ ζχγρξνλε ηάζε ζηελ εθαξκνγήο ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο  λνζειεπηηθήο είλαη 

ην  «Πεξηεγρεηξεηηθφ κνληέιν εζηηαδφκελν ζηνλ αζζελή», δειαδή ε ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ πνπ εζηηάδεη ζηνλ πεξηεγρεηξεηηθφ αζζελή Απνηειείηαη απφ ηνπο βαζηθνχο 

ηνκείο ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο: λνζειεπηηθή δηάγλσζε, λνζειεπηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη κειέηε απνηειεζκάησλ. Οη ηνκείο απηνί βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα παξνρήο θξνληίδαο, θηλνχκελνη γχξσ απφ ην θέληξν 

ηεο πεξηγρεηξεηηθήο πξαθηηθήο πνπ είλαη ν αζζελήο. Σν κνληέιν απηφ ζην ζχλνιφ ηνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ δπλακηθή ηεο πεξηγρεηξεηηθήο εκπεηξίαο γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ 

παξνπζία ηνπ λνζειεπηή κέζα απφ απηή ηελ δηεξγαζία. Δξγαδφκελνο θαζεκεξηλά ζε 

επίπεδν ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, ν 

πεξηεγρεηξεηηθφο λνζειεπηήο δεκηνπξγεί απνηειέζκαηα, πξνζδηνξίδεη λνζειεπηηθέο 

δηαγλψζεηο θαη παξέρεη λνζειεπηηθή θξνληίδα. Ο πεξηεγρεηξεηηθφο λνζειεπηήο 

παξεκβαίλεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο θξνληίδαο κε ζθνπφ λα 

επηηχρεη ην πςειφηεξν εθηθηφ επίπεδν απνηειεζκάησλ (αζθάιεηα, ςπρνινγία, 

ζπκπεξηθνξά), πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ν αζζελήο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Σν πεξηεγρεηξεηηθφ κνληέιν εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα 

δίλνληαο έκθαζε ζηνλ θαζνδεγνχκελν απφ ηα απνηειέζκαηα ραξαθηήξα ηεο 

πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο. Οη πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο θαηέρνπλ κηα 

γλσζηαθή βάζε επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, πνπ απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο. Αληίζεηα απφ ηελ παξαδνζηαθή λνζειεπηηθή πξαθηηθή, ζηελ νπνία ηα 

ζηνηρεία φπνπ βαζίδεηαη ε λνζειεπηηθή δηάγλσζε είλαη ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα, νη 

πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο βαζίδνπλ ηελ δηάγλσζε ηνπο ζηελ γλψζε  ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε επεκβαηηθή δηαδηθαζία. Πξνζδηνξίδνπλ απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη θαηεπζχλνπλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπο κε ζθνπφ ηελ 
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πξφιεςε θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο έθζεζεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ αζζελή ζε απηνχο  
4
 . 

Δπηπξφζζεηα ζρεηηθέο λνζειεπηηθέο δηαγλψζεηο, κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ ηνλ 

πεξηεγρεηξεηηθφ λνζειεπηή αηνκηθά  βαζηζκέλεο ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θάζε 

αζζελή. Απηή ε πιεξνθνξία θαζνδεγεί ηνλ λνζειεπηή ζηελ επηινγή ησλ 

παξεκβάζεσλ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν αζζελή πνπ θξνληίδεη. Ζ πξαθηηθή ηεο 

πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο πεξηιακβάλεη  ηφζν παξαδνζηαθέο φζν θαη πην 

εμειηγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεγρεηξηηηθήο θξνληίδαο φπσο 

πξνεγρεηξηηηθήο θαη κεηεγρεηξεηηθήο εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή, ζπκβνπιεπηηθή, 

εθηίκεζε αλαγθψλ, ζρεδηαζκφ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ιεηηνπξγίεο 

αμηνιφγεζεο. Ζ πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή δξαζηεξηφηαηα απεπζχλεηαη ζηα 

ςπρνινγηθά, θνηλσληθά θαη νξγαληθά πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ πξνθχςνπλ. Οη 

πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα ζαλ 

εξγαιεηνδφηεο, λνζειεπηέο θπθινθνξίαο, ζην εμσηεξηθφ εθηεινχλ ρξέε βνεζνχ 

ρεηξνπξγνχ, αζθνχλ δηνίθεζε, δηδάζθνπλ, θαη εθπνλνχλ έξεπλα. 

 

1.3.2 Αξρέο πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο: Ζ πεξηεγρεηξεηηθή  λνζειεπηηθή 

πξαθηηθή είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ 

ζηαδίσλ. Οη αξρέο ηεο πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο απνηεινχλ αξρέο 

παξνρήο θξνληίδαο θαη εθαξκνγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο .Βαζίδνληαη ζηνλ θνξκφ 

ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, πνπ είλαη ε λνζειεπηηθή δηεξγαζία ε νπνία ζπλίζηαηαη 

απφ ηα εμήο  ζηάδηα: 

 Δθηίκεζε αλαγθώλ αζζελνύο: πιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ αζζελνχο.  

 Ννζειεπηηθή δηάγλωζε: Πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ, ζηνπο νπνίνπο πηζαλφλ λα 

εθηεζεί ν αζζελήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 

 Πξνζδηνξηζκόο επηζπκεηώλ απνηειεζκάηωλ: Πεξηγξάθεηαη σο ε επηζπκεηή  

θαηάζηαζε πγείαο πνπ πξνζπαζεί ν λνζειεπηήο λα επηηχρεη γηα ηνλ αζζελή
5
.  

 ρεδηαζκόο λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο: Ο ζρεδηαζκφο πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε 

γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε ν λνζειεπηήο λα πξνεηνηκάζεη ην ρεηξνπξγηθφ πεξηβάιινλ. 

Πξνεηνηκαζία ηνπ ρεηξνπξγηθνχ  πεξηβάιινληνο ζεκαίλεη θαηά θχξην ιφγν 

                                                 
4
 Rothrock jc, Smith DA: Selecting the perioperative patient focused model AORN journal 71(5):1030-

1037,2000) 
5
 Neale jf: Patient outcomes a matter of perspective ,nursing outlook 49:93-99,2001 
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πξνεηνηκαζία  ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαη έιεγρνο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη εθνδίσλ, ελψ παξάιιεια νη γλψζεηο αλαηνκίαο θαη εγρεηξεηηθήο ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα δηαζθαιίζεη  ηα ζσζηά ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, ξάκκαηα θαη πιηθά 

αλάινγα κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επέκβαζε. H γλψζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

βεκάησλ ηεο επέκβαζεο (ρεηξνπξγηθνί ρξφλνη θαηά ηελ νξνινγία) θαη ε ρξήζε 

θσδηθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ βνεζνχλ ηνλ λνζειεπηή λα πξνεηνηκάζεη ηελ 

ρεηξνπξγηθή αίζνπζα θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηνλ αζζελή. ρεδηαζκφο ζηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα είλαη ε πξνεηνηκαζία απηψλ πνπ ζα ζπκβνχλ θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ θξνληίδα. Βαζίδεηαη ζηελ πξνεγρεηξεηηθή 

εθηίκεζε ηνπ αζζελή, ζηελ γλψζε ησλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ψζηε αιιαγέο ζε 

δηαδηθαζίεο, φπσο ε ηνπνζέηεζε ζε ρεηξνπξγηθή ζέζε πάλσ ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη, 

λα πξνβιέπνληαη θαη εχθνια λα πξαγκαηνπνηνχληαη. Ο ζρεδηαζκφο ηέινο απαηηεί ηελ 

γλψζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ηελ 

επεξρφκελε επέκβαζε ψζηε λα κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί πεξηζζφηεξε θξνληίδα ή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 Δθαξκνγή: Δίλαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε  αξρψλ ηεο πεξηγρεηξεηηθήο 

θξνληίδαο, θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη ησλ θαιχηεξσλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη δηαηεξεζεί ζην λνζειεπηηθφ επάγγεικα. Καηά ηε θάζε απηή ηεο 

λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο ν πεξηεγρεηξεηηθφο λνζειεπηήο ζπλερίδεη λα αμηνινγεί ηνλ 

αζζελή, ψζηε λα επηβεβαηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο κε ζηφρν  λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θξνληίδαο. 

Οη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ζηελ νπζία ε «δνπιεηά» ηνπ λνζειεπηή. Ζ 

κειέηε ησλ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη «γέθπξα» αλάκεζα 

ζηελ λνζειεπηηθή δηάγλσζε, ηηο παξεκβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα  θαη λα νδεγήζεη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηιεγκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ. Δπίζεο, 

βνεζά ζηελ παξνρή απνδνηηθήο θξνληίδαο πνζνηηθνπνηφληαο ηελ θαηαλνκή ησλ 

θαηαλαιηζθφκελσλ πφξσλ. Δθαξκνγή, επίζεο, ζεκαίλεη  αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ 

«ζπλεγφξνπ» ηνπ αζζελή, αλαγλσξίδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηνπ θαη ηηο αλάγθεο πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη.  

 Αμηνιόγεζε απνηειεζκάηωλ: Δίλαη  ν έιεγρνο, ε παξαηήξεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έγηλαλ. Αλ θαη παξαδνζηαθά είλαη 

ηνπνζεηεκέλε ζην ηέινο ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο, είλαη κηα ζπζηεκαηηθή 

ζπλερηδφκελε ζπληζηψζα ηεο παξνρήο ηεο πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 
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Ζ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ, ε αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο λνζειεπηηθήο 

δηάγλσζεο ή ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ζρεδίνπ θξνληίδαο 

πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη. Ζ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν 

έιεγρνο ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο θξνληίδαο, ε αλαγλψξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, κπνξεί λα είλαη κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο θξνληίδαο.  

            Ζ λνζειεπηηθή δηεξγαζία είλαη δηαδηθαζία θπθιηθή θαη ζπλερήο ελψ ζε φιν ην 

θάζκα ηεο θξνληίδαο ελππάξρνπλ ζηελ λνζειεπηηθή δηεξγαζία επζχλεο γηα 

 ηελ παξνρή θξνληίδαο πξνζαξκνζκέλεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελή (εζλφηεηα, 

επίπεδν πνιηηηζκνχ, ειηθία)   

 δηαζθάιηζε αζθαινχο πεξηβάιινληνο 

  εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο  

 εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θξνληίδαο κέζα απφ ζρέδην επαλφδνπ 

ζηελ δξαζηεξηφηεηα 

 επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ. 

           Ο πεξηεγρεηξεηηθφο λνζειεπηήο εξγάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ρεηξνπξγνχο, 

αλαηζζεζηνιφγνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ψζηε λα ζρεδηάζεη ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή πνξεία δξάζεο γηα θάζε αζζελή. Δπεηδή ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

λνζειεπηψλ έρεη κεγαιχηεξν εχξνο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο θαζηζηά   

ζπρλά ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε λα πξνσζήζνπλ  κέζα απφ εγεηηθφ ξφιν ηελ 

ζπιινγηθφηεηα, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

θιάδσλ επαγγεικαηηψλ. Με ζζέλνο θαη ελεξγεηηθφηεηα ν πεξηεγρεηξεηηθφο 

λνζειεπηήο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία  ρεηξνπξγηθήο  νκάδαο θαη 

ζεξαπεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ επηηπγράλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ 

πεξηεγρεηξεηηθφ αζζελή.          

 

 

1.4 Κιηληθόο εθπαηδεπηήο  

   Οη θιηληθνί εθπαηδεπηέο είλαη λνζειεπηέο κε ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη 

εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ «εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ» νη νπνίνη δηαηεξνχλ θαη 

παξάιιεια αλαλεψλνπλ ηηο θιηληθέο ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη φινη καδί 
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εθπαηδεχνληαη ζπρλά ζηελ  νκνηνγέλεηα ησλ πξαθηηθψλ ηεο λνζειεπηηθήο ηέρλεο θαη 

επηζηήκεο 
6
. 

    Κακηά επηζηήκε (θαη κάιηζηα θνηλσληθή), δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε ζεσξία. Γη‟ 

απηφ θαη ε λνζειεπηηθή επηζηήκε εζηηάδεη θαηά πνιχ ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ θιηληθή 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο, φρη κφλν γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί 

γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε απηψλ πνπ ιέγνληαη απφ έδξαο ή κέζα ζην εξγαζηήξην, 

αιιά θαη γηα λα εηζαγάγεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε θηινζνθία ηνπ επαγγέικαηνο, ζηελ 

πνιπκνξθία ησλ αλαγθψλ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πγεία θαη απεηινχλ ηε δσή ηνπ αηφκνπ. 

Γηα λα γίλεη έλαο λνζειεπηήο θιηληθφο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα ην νπνία είλαη: 

 Θεσξεηηθή θαηάξηηζε πάλσ ζηε λνζειεπηηθή επηζηήκε 

 Κιηληθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν πνπ ζηνρεχεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 Ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηάδνζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο λνζειεπηηθήο 

γλψζεο 

 Γχλακε λα παξαθηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

 Δξεπλεηηθφ πλεχκα
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 ΓΔΧΡΓΟΤΖ Π : Ψπρνινγία ησλ Μεζφδσλ δηδαζθαιίαο Αζήλα 1995 

7
 www.esne.gr 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

10 
 

ΚΔΦ.2.ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Μεηά ην ηέινο  ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ν πηπρηνχρνο πιένλ λνζειεπηήο 

πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ηεο λνζειεπηηθήο 

πξαθηηθήο φπσο απηφλ ηεο πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθήο, ζα πξέπεη λα δερηεί 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθέο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη 

κεζφδνπο. 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γίλεηαη  θπξίσο ζην ρψξν εξγαζίαο (on 

the job training). Οη λένη ππάιιεινη ζπλήζσο αθνινπζνχλ έλα πξφγξακκα 

πξνζαλαηνιηζκνχ (orientation program). Πξφθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα αθνξά ζε επίπεδν νξγαληζκνχ ή ηκήκαηνο θαη 

λα είλαη επίζεκε  ή θαη αλεπίζεκε  Οη ζπλήζεηο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

λνζειεπηηθή είλαη ε κέζνδνη ηεο καζεηείαο ή ηνπ κέληνξα. Έλα εξψηεκα πνπ 

απαζρνιεί ηα λνζειεπηηθά ζηειέρε είλαη πφζνο ρξφλνο ζα ρξεηαζηεί, ψζηε ν λένο 

λνζειεπηήο λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο θαη λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ. χκθσλα 

κε ηνπο Schmalenberg θαη Κramer(1979)
8
, ν απφθνηηνο κηάο λνζειεπηηθήο ζρνιήο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη «λνζειεπηήο» πεξλά απφ ηέζζεξηο θάζεηο : 

 α) «ην κήλα ηνπ κέιηηνο», φπνπ ν λένο λνζειεπηήο δελ έρεη θαλέλα απνιχησο 

πξφβιεκα  

 β) «ηεο θαηαπιεμίαο», φπνπ ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ 

θαη ησλ φζσλ έκαζε ζηελ Σρνιή ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σε απηή ηελ θάζε είλαη 

απαξαίηεηε ε ζηήξημε απφ ηνλ πξντζηάκελν 

γ) «ηεο αλάξξσζεο», φπνπ  νη ζπγθξνχζεηο αξρίδνπλ λα ακβιχλνληαη 

δ) «ηεο επίιπζεο»,  φπνπ νη ζπγθξνχζεηο έρνπλ πιένλ ακβιπλζεί θαη ζεσξεηηθά δελ 

ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα.
9
 

 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο απηήο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε αληηθείκελα πνπ ήδε έρεη δηδαρηεί 

σο θνηηεηήο θαη πνπ είλαη πξναπαηηνχκελα πξνθεηκέλνπ λα δερηεί ηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή εθπαίδεπζε. Σα αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 

αθφινπζα: 

 Αλαηνκηθή, γηα λα αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν 

                                                 
8 SCHMALENBERG, CLAUDIA MARLENE KRAMER, Coping with reality shock: The voices of experience  Nursing   
Resources  (Wakefield, Mass.) 1979 
 
9
 ΑΝΑΣΑΙΟ Β. ΜΕΡΚΟΤΡΗ: Διοίκηςη Νοςηλευτικϊν Υπηρεςιϊν Εκδόςεισ Ζλλην Αθήνα 2008 
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  Φπζηνινγία, γηα λα αληηιακβάλεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πνπ 

επεξεάδεη θάζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

 Παζνινγία θαη Υεηξνπξγηθή, γηα λα αληηιακβάλεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πάζεζεο 

πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε  

 Δγρεηξεηηθή εηδηθνηήησλ, γηα λα γλσξίδεη ηνπο ρεηξνπξγηθνχο ρξφλνπο 

 Μηθξνβηνινγία, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελή απφ κνιχλζεηο 

 Φπρνινγία αζζελή  πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ςπρνινγηθή  ππνζηήξημε θαηά ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή θάζε. 

Όια ηα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ ζηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα πξέπεη ν θιηληθφο εθπαηδεπηήο λα είλαη 

έηνηκνο λα ζηεξίμεη ζεσξεηηθά ηα απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά θαη λα θαιχςεη ηα 

γλσζηηθά θελά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ
10

.  

2.1. Βαζηθέο  Γηδαθηηθέο Έλλνηεο 

2.2. 1 Μάζεζε θαη δηδαζθαιία. Γηδαζθαιία είλαη ε νξγαλσηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

ππνβνεζείηαη ε κάζεζε. Γηα λα ζρεκαηίζνπκε επνκέλσο κηα πιήξε έλλνηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηνλ νξηζκφ ηεο  κάζεζεο. Ζ κάζεζε σο 

ςπρνινγηθφ θαηλφκελν, έρεη γίλεη αληηθείκελν εθηεηακέλεο ζεσξεηηθήο εξκελείαο θαη 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο
11

. Παξακέλεη, ελ ηνχηνηο, κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ έρεη 

πιήξσο δηεξεπλεζεί. Ο επηθξαηέζηεξνο νξηζκφο ηεο κάζεζεο πεξηγξάθεη ηελ κάζεζε 

σο «δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην άηνκν κεηαβάιιεη ή ηξνπνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

σο έλα κφληκν ζρεηηθψο απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηά απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ»
12

. ηνλ ρψξν ηεο λνζειεπηηθήο ε έλλνηα ηεο 

κάζεζεο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ δηάθνξα  είδε κεηαβνιψλ φπσο π.ρ. ζπνπδή θαη 

αθνκνίσζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, αλάπηπμε πλεπκαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ηξνπνπνίεζε ςπρνινγηθψλ ζηάζεσλ, δηέγεξζε ελδηαθεξφλησλ 
13

 θαζψο θαη 

θαηάθηεζε θαη  νξγάλσζε εκπεηξηψλ ζηνλ εγθέθαιν. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο 

ζπληεινχληαη  ζηνλ ίδην ηνλ λνζειεπηή  απφ ην  πξνπηπρηαθφ ζηάδην ηεο θνίηεζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ ελδνυπεξεζίαθή ηνπ εθπαίδεπζε. πληεινχληαη επίζεο θαη 

ζε άιια άηνκα, ζηα νπνία απεπζχλεηαη, φπσο άιινπο καζεηέο θαη θνηηεηέο 

                                                 
10

 ΑΛ. ΚΑΚΑΒΟΤΛΗ: Μεθοδολογία Νοςηλευτικήσ Εκπαίδευςησ-Ψυχοπαιδαγωγική θεϊρηςη Αθήνα 
1992 

11 ΑΛ. ΚΑΚΑΒΟΤΛΗ: Γνωςτική ανάπτυξη: Σφγχρονεσ Θεωρίεσ και ερευνητικά δεδομζνα, Αθήνα 1989 
12 JAMES D.E teaching in E. RAYBOULD (Ed):A Guide for teachers of Nurses , Blackwell, London 1975. 
13 ΑΛ. ΚΑΚΑΒΟΤΛΗ : Μεθοδολογία Νοςηλευτικήσ Εκπαίδευςησ-Ψυχοπαιδαγωγική θεϊρηςη Αθήνα 

1992 
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λνζειεπηηθήο, λεψηεξνπο λνζειεπηέο, θαζψο θαη αζζελείο θαη ην πεξηβάιινλ απηψλ, 

κε ζθνπφ λα δηδάμεη αληηθείκελα πγείαο. Ζ κάζεζε ζπληειείηαη εζσηεξηθά, αιιά 

ζπκβάιινπλ ζε απηήλ ηφζν εζσηεξηθνί φζν θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο.  

 ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη:    

 ε λνεηηθή αλάπηπμε  

 ε αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία θαη ηθαλφηεηα  

 ε κλεκνληθή δηαδηθαζία  

 ε ινγηθή  ζθέςε  

 ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

 ηα θίλεηξα κάζεζεο  

 ε ηδηνζπγθξαζία θαη 

 νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ 

 

ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη    

 νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ζπληειείηαη ε γλσζηηθή 

αλάπηπμε 

 ηα  καζεζηαθά εξεζίζκαηα  

 νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  

 ε  αιιειεπίδξαζε θαη  

 ε  δηδαζθαιία 

 

       Δηδηθφηεξα ε δηδαζθαιία απνηειεί ηνλ θχξην πεξηβαιινληηθφ παξάγνληα 

κάζεζεο. Παξνπζηάδεηαη σο θαζνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θαηλφκελν, αιιά θαη σο 

νξγαλσκέλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
14

   αιιά θαη ηεο 

εξγαζίαο. Χο νξγαλσηηθή δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεηαη κε ηνλ εθπνιηηηζκφ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ.    

       ηνλ νξηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ππάξρνπλ επίζεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Απφ 

θάπνηνπο κειεηεηέο  ηνλίδεηαη  πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή,  απφ άιινπο ν 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, απφ άιινπο ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη απφ άιινπο 

ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ. χκθσλα  κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο  δηδαζθαιία είλαη ε 

                                                 
14

 ΡΑΓΙΑ A : Η ψυχολογία τησ ςπουδάςτριασ νοςηλευτικήσ  Νοςηλευτική ,τεφχοσ  88, 1982  ,431-440  
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δηαδηθαζία εθείλε  κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη 

ζπλζήθεο ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπληειεζηεί ε απνηειεζκαηηθή κάζεζε.
15

   

 

2.1.2Θεωξίεο Μάζεζεο 

2.1.2.1Γλσζηηθε Θεσξία Μάζεζεο  (GAGNE, PIAGET)
16

 Γίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο 

φηη ε κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία, φπνπ απηφο πνπ καζαίλεη δεκηνπξγεί λνεηηθέο 

παξαζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ βνεζνχλ λα αλαγλσξίδεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ πνπ πξνζπαζεί λα κάζεη. Οη παξαζηάζεηο 

νλνκάδνληαη γλσζηηθέο δνκέο θαη ηξνπνπνηνχληαη ζπλερψο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, 

θαζψο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ζρεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ
17

. 

 2.1.2.2 Θεσξία Κaηαζθεπήο ηεο Γλψζεο (Κνλζηξνπθηηβηζκφο , Δπνηθνδνκηζκφο):Ζ 

ζεσξία απηή είλαη πξνέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο ζεσξίαο θαη ππνζηεξίδεη φηη 

αληαλαθιψληαο ζηηο εκπεηξίεο καο θαηαλννχκε ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Οη 

εκπεηξίεο καο δέρνληαη επεμεξγαζία απφ ηα πξνζσπηθά «λνεηηθά κνληέια», κε 

απνηέιεζκα ε κάζεζε λα είλαη ε πξνζαξκνγή (accommodation) απηψλ ησλ κνληέισλ 

ζηηο λέεο εκπεηξίεο. Δπνκέλσο, ην θάζε άηνκν  φηαλ καζαίλεη, θαηεξγάδεηαη θαη 

αλαθαηαζθεπάδεη ηελ γλψζε ηνπ κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ, ελψ νη εκπεηξίεο ηνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο γλσζηηθέο θαηαζθεπέο (constructs) 
18

. 

 Ζ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ζε ζρεδηαζκνχο 

δηδαζθαιίαο είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ζε εθπαηδεπηέο νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα 

εθνδηάζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο 

λα πεηχρνπλ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία, αληαγσληζκφ, 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη νκαδηθή εξγαζία
19

  

2.1.2.3 Πιαηζησκελε Μάζεζε  Ζ ζεσξία απηή ζπλάδεη κε ηελ θχζε θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη εθπαίδεπζεο. Ζ 

                                                 
15

 Αιεμαλδξνπ Καθαβνχιε : Μεζνδνινγία Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο – Φπρνπαηδαγσγηθή ζεψξεζε 

Αζήλα 1992 
16

   Strauss Sidney :Learning Theories of Gagne and Piaget: Implications for Curriculum Development 

Teachers and Teaching: Theory and Practice, v18 n1 p25-41 2012 
17

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_E

VENTS/DEYTEROVATHMIA%20EKPAIDEYSH/199/6.palaiokrassas.pdf 

 
18

 -http://www.funderstanding.com/ 
19

 Παιαηνθξαζάο η: Παηδαγσγηθή επηκφξθσζε εθπαηδεπηψλ πξνγξάκκαηνο «ΔQUAL», Γηδαθηηθέο 

ζεκεηψζεηο. Ννέκβξηνο 2003. 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ065290&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ065290
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Lave
20

ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε , φπσο εκθαλίδεηαη θαλνληθά, είλαη ε εθδήισζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζηα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα φπνπ 

πξνθχπηεη (είλαη ηνπνζεηεκέλε). Απηή ε ζεψξεζε αληηπαξαβάιιεηαη κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο πνπ δίλνπλ 

απνζπαζκαηηθή, αθεξεκέλε γλψζε θαη έμσ απφ ηα πιαίζηα απζεληηθήο παξαγσγήο 

ηεο. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη έλα θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο πιαηζησκέλεο 

κάζεζεο – νη εθπαηδεπφκελνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε «θνηλφηεηεο πξαθηηθήο», πνπ 

ελζσκαηψλνπλ νξηζκέλεο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

απνθηήζνπλ. Καζψο ν εθπαηδεπφκελνο θηλείηαη απφ ηελ πεξηθέξεηα ηεο θνηλφηεηαο 

πξαθηηθήο πξνο ην θέληξν ηεο, γίλεηαη νινέλα πην ελεξγφο θαη πξνηθίδεηαη κε ηα 

πνιηηηζηηθά αγαζά ηεο θνηλφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, χζηεξα απφ ηελ πάξνδν νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ έκπεηξνπ. Δπηπιένλ, ε πιαηζησκέλε κάζεζε είλαη 

ζπλήζσο αθνχζηα παξά ζθφπηκε. Απηέο ηηο ηδέεο νη Lave & Wenger
21

 (1991)ηηο 

νλφκαζαλ δηαδηθαζία ηεο «ινγηθήο πεξηθεξεηαθήο ζπκκεηνρήο». Άιινη εξεπλεηέο 

έρνπλ αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηε ζεσξία ηεο πιαηζησκέλεο κάζεζεο. Οη Collins & 

Duguid
22

 (1989) ππνγξάκκηζαλ ηελ ηδέα ηεο γλσζηηθήο καζεηείαο. Ζ γλσζηηθή 

καζεηεία ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε ζε έλα ηνκέα κε ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπνπδαζηψλ 

γηα λα απνθηήζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλσζηηθά εξγαιεία κέζα 

ζε απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ  πιαηζησκέλε  κάζεζε  είλαη  κηα  γεληθή  ζεσξία απφθηεζεο  ηεο  γλψζεο.  

Έρεη εθαξκνζηεί  ζηα  πιαίζηα ησλ βαζηζκέλσλ ζηελ ηερλνινγία δξαζηεξηνηήησλ 

κάζεζεο γηα ηα ζρνιεία πνπ εζηηάδνπλ ζε δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Χο 

παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία oη Lave & Wenger (1991) 

έδσζαλ  κηα  αλάιπζε  ηεο   πιαηζησκέλεο  κάζεζεο  ζε πέληε δηαθνξεηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο: Μαίεο, παιηέο ξάθηξεο,  αμησκαηηθνχο  λαπηηθνχ,  θξενπψιεο   θαη  

αιθννιηθνχο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππήξμε   κηα  βαζκηαία  απφθηεζε ηεο γλψζεο  

θαη  ησλ  δεμηνηήησλ – ζηελ αξρή σο  αξράξηνη πνπ ζηγά ζηγά καζαίλνπλ απφ ηνπο 

εηδηθνχο ζηα  πιαίζηα  ησλ  θαζεκεξηλψλ  δξαζηεξηνηήησλ. 

                                                 
20

 JEAN LAVE and ETIENNE WENGER (1991) Situated Learning. Legitimate peripheral 

participation, Cambridge: University of Cambridge Press 

   
21

 JEAN LAVE and ETIENNE WENGER (1991) Situated Learning. Legitimate peripheral 

participation, Cambridge: University of Cambridge Press 

22
 BROWN, COLLINS AND DUGUID (1989) Situated Cognition and the Culture of 

Learning, Educational Researcher, 18, 32-42. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Lave
http://en.wikipedia.org/wiki/Etienne_Wenger
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Αξρέο ηεο ζεσξίαο: 

1. Ζ γλψζε πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζε έλα απζεληηθφ πιαίζην, δειαδή ην πεξηβάιινλ 

θαη νη εθαξκνγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζήζνπλ ηε γλψζε πξέπεη λα είλαη 

πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαζεκεξηλήο δσήο. 

2. Ζ κάζεζε απαηηεί θνηλσληθή δηάδξαζε θαη ζπλεξγαζία 
23

. 

        Δίλαη θαλεξφ φηη ην ηδαληθφηεξν πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ν ηφπνο εμάζθεζεο, ηδηαίηεξα φηαλ κηιάκε γηα ηελ πεξηεγρεηξεηηθή 

εθπαίδεπζε ην ηδαληθφ πιαίζην είλαη ην ίδην ην ρεηξνπξγείν.  Ζ πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο   δηεγρεηξεηηθά   κε   ηελ ζπκκεηνρή   εθπαηδεπφκελνπ 

απαηηεί ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο απφ ηνλ θιηληθφ εθπαηδεπηή, ψζηε ε 

εκπινθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ λα είλαη ζηαδηαθή θαη ζχκθσλα κε ηελ αληαπφθξηζε 

ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο θίλδπλνο ιάζνπο ζηε θξνληίδα αλαγλσξίδεηαη 

θαη πξνιακβάλεηαη απφ ηνλ θιηληθφ εθπαηδεπηή, ψζηε νη επηπηψζεηο ηνπ ιάζνπο λα 

κελ απνηειέζνπλ εκπφδην ζηελ πξφνδν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Ζ πιαηζησκέλε δηδαθηηθή κάζεζε επηδηψθεη λα θηίζεη γλψζε θαη δεμηφηεηεο 

κε ηξφπνπο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε πξαγκαηηθέο ή απζεληηθέο 

εθαξκνγέο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί κε ηηο κεζφδνπο 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 -http://blogs.sch.gr/jmokias) 

http://blogs.sch.gr/jmokias
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ΚΔΦ.3. EΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ βαζίδεηαη ζε παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηνπο ελήιηθεο 

πνπ εθπαηδεχνληαη. χκθσλα κε ηνλ Knowles
24

, ε αληίιεςε απηή έρεη 

«ζπκπεξηθνξηνινγηθή» βάζε θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξαδνρέο: 

1. Ο ελήιηθαο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη απφ κφλνο ηνπ θαη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ. 

2. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ελήιηθεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δσή ηνπο. 

3. Γεδνκέλνπ φηη νη ελήιηθεο έρνπλ εκπεηξίεο λα κνηξαζζνχλ κε άιινπο, νη ηερληθέο 

αμηνπνίεζεο ησλ εκπεηξηψλ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ ελειίθσλ. 

4. Οη ελήιηθεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ άκεζα  απηφ πνπ καζαίλνπλ. Η 

κάζεζε ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε θάηη πνπ θάλνπλ ή κε ηελ απφθηεζε κηαο δεμηφηεηαο. 

5. Η αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ θαζνξίδεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ ελήιηθα λα 

αθνκνηψλεη. 

6. Οη ελήιηθεο καζαίλνπλ κέζα απφ κία αιιεινπρία γλψζεσλ. 

 

Ο  Knowles ζπληζηά ηελ θαηαζθεπή ελφο ζρεδίνπ δηαδηθαζηψλ κε έμη ζεκεία 

γηα ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα ζρέδην 

πεξηερνκέλσλ σο εμήο: 

1. Απηνθαηεπζπλφκελνο απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφο απφ ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο. 

2. Γεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ θιίκαηνο, πνπ απνηειεί πεξηβάιινλ ηνπ ελήιηθα 

εθπαηδεπφκελνπ: ρσξίο ηππηθφηεηεο, θηιηθφ πνπ ελδηαθέξεηαη γη‟ απηφλ. Κάζε άηνκν 

αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. 

3. Δληφπηζε ησλ αλαγθψλ: νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζπλ ηηο  δηαπξαγκαηεχζεηο νδεγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθή κάζεζε. 

4. Γηαδνρηθέο εκπεηξίεο εθκάζεζεο: αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

κε αιιεινπρία θαη ζπλέρεηα.  

                                                 
24 Malcolm S S Knowles,Elwood F F Holton III,Richard A A Swanson: “The Adult Learner” 2011 

Elsevier 
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5. Γεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απηνθαηεπζπλφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Ο 

εθπαηδεπηήο ιεηηνπξγεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

6. Δθηίκεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαθαηεπζπλζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλαγλψξηζε 

ησλ ηθαλνηήησλ, εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ επάξθεηαο, αλαγλψξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θελψλ σο αλαγθψλ πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνλ εθπαηδεπφκελν, θαιιηέξγεηα ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλφηεηαο πξνο κείσζε ησλ θελψλ. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ αληαλαθιά ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε ζηελ θνηλσλία καο θαη ζηελ λνζειεπηηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε 

πξνζσπηθνχ ζηελ λνζειεπηηθή αθνξά ελήιηθεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα δηδάγκαηα 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
25

.  

 

3.1 Σππνινγίεο θαη ηαμηλόκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο   Δλειίθωλ        

ηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δηάθνξεο ηππνινγίεο θαη ηαμηλνκήζεηο. Απφ ηηο 

πην γλσζηέο ηαμηλνκήζεηο είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, πνπ 

απεπζχλνληαη  ζηελ γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ζθαίξα. Οη 

ηαμηλνκήζεηο θαη νη ηππνπνηήζεηο  βνεζνχλ ζην λα ζπλδεζνχλ ηα δηάθνξα κέξε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο, λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν, λα δεκηνπξγεζεί κία βάζε γηα 

ηελ θαηαλνκή ησλ πεγψλ, λα ζρεδηαζηεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη λα 

απνθεπρζνχλ νη επηθαιχςεηο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο  ηαμηλνκήζεηο  ηεο εθπαίδεπζεο   

ησλ ελειίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  απηήο ηνπ Rachal πνπ πξφηεηλε ηελ 

ηππνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ κε βάζε έμη  ζεκαληηθνχο  ηχπνπο θαη 

ηνπο ππνηχπνπο απηψλ
26

 . 

 Διεχζεξε: Αηνκηθή ή νκαδηθή ζπγθξνηεκέλε κειέηε ηνπ 

αλζξσπηζκνχ, ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ φπνπ ππάξρνπλ ηα 

κεγαιχηεξα εξσηήκαηα, πεξηέξγεηα θαη δηαλνεηηθή έθεζε.  

 Δπαγγεικαηηθή: Σερλνινγηθέο κεηαβνιέο.  

 Απηνβνήζεηα: Γλψζε, πιεξνθνξίεο, δεμηφηεηεο ή δεκηνπξγηθή 

εθκάζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ.  

                                                 
25

  Russell C. Swansburg , Richard J Swansburg: εηζαγσγή ζηελ λνζειεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία. 

Αζήλα 1999 

 
26

 J. RACHAL « Tachonomies and typologies of adult education,» Lifelong Learning: An omnibus of 

Adult Education vol. 12, no.2, 1988 , 20-23 
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 Αληηζηαζκηζηηθή: Γλψζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα λέα πξφηππα 

γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αγξακκαηνζχλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

βαζηθήο θαη ηεο δεπηεξνγελνχο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ. 

 Σρνιαζηηθή: Παλεπηζηεκηαθή κειέηε θαη έξεπλα. 

 Κνηλσληθή δξάζε: Δπαηζζεηνπνίεζε  κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο, εηξήλεο, ζρεηηθά κε ηα κείδνλα θνηλσληθά 

δεηήκαηα.  

Δπηπιένλ, ν D.J. O’Connor 
27

ιέεη φηη νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη: 

1. Να εθνδηάζεη ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. αλάγλσζε, 

γξαθή, αξηζκεηηθή) πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη: α) γηα λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

θνηλσλία θαη β) λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε. 

2. Να ηνπο εθνδηάδεη κε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα ηεο δσήο. 

3. Να ηνπο μππλήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγάπε γηα γλψζεηο. 

4. Να ηνπο θάλεη λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε. 

5. Να ηνπο θέξεη ζε επαθή κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

θαη λα ηνπο εμαζθήζεη, ψζηε λα ηα εθηηκνχλ. 

6. Ζ εζηθή εμχςσζε ηνπ αηφκνπ, ε αλάπηπμε εζηθήο ζπλείδεζεο θαη ήζνπο. 

Οη ζθνπνί απηνί δείρλνπλ φηη ε εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία νπδέηεξε θαη 

απηφλνκε, πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην δνγκαηηζκφ θαη ηνπο απηαξρηθνχο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο θαη πνπ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αλαιπηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ. Αιιά είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί απηφ, φηαλ ε εθπαίδεπζε 

είλαη μεθνκκέλε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηεο πεξίγπξν. Σν άηνκν είλαη αλάγθε λα 

ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο αλαπφζπαζην κέινο ηεο θνηλσλίαο θαη ζε απηά ηα 

πιαίζηα λα κνξθσζεί, επεηδή νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κφλν κέζα ζε κηα θνηλσλία ρσξίο 

αληαγσληζκνχο θαη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη ηαπηφζεκνη 

φξνη. Ζ εθπαίδεπζε είλαη ζεζκφο ηεο πνιηηείαο κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο 

                                                 
27

 D.J. O‟Connor: Αn introduction to the philosophy o f education London, Routledge & K. Paul (1966) 
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ζηφρνπο θαη πεξηερφκελν θαη έρεη θαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Αληίζεηα ε παηδεία 

δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ειηθία. Δπεθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, αθνχ πνηέ δε ζηακαηά λα δέρεηαη επηδξάζεηο, εξεζίζκαηα απφ 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Ζ έλλνηα «παηδεία» είλαη πιαηχηεξε απφ ηελ έλλνηα 

«εθπαίδεπζε»
28

. 
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4  Η  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ω ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

  Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ (ΓΑΠ)  νλνκάδεηαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

κειεηά, εθαξκφδεη θαη επνπηεχεη κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηελ δηνίθεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα πιαίζηα  κηάο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέιθπζε, επηινγή, αλάπηπμε, 

αμηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ   κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ  εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζαλ ιεηηνπξγία ηεο  ΓΑΠ ελλνείηαη σο  

δηαδηθαζία κάζεζεο, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ν εξγαδφκελνο λα απνθηήζεη γλψζεηο, 

ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη λα αλαπηχμεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνλ θάλνπλ 

πην απνηειεζκαηηθφ  ζηε  δνπιεηά ηνπ. 

 Σν θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ σο έλα επηπιένλ έμνδν, αιιά σο  επέλδπζε, ε νπνία ζα 

σθειήζεη ηελ επηρείξεζε, εθ‟ φζνλ φκσο ε εθπαίδεπζε έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ 
29

. 

4.1 Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηεο Δθπαίδεπζεο  

Δθπαίδεπζε είλαη ε νξγαλσκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Ζ εθπαίδεπζε έρεη ζηφρν ηελ κεηαθνξά γλψζεσλ ή  δεμηνηήησλ απφ έλαλ 

πνκπφ (εθπαηδεπηή) ζε έλαλ δέθηε (εθπαηδεπφκελν) κέζσ κηάο ηππηθήο δηαδηθαζίαο 

(δηδαζθαιία) πάλσ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα.  

      Δθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ απνζθνπεί 

ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα πξνγξακκαηηζκέλε 

δηαδηθαζία, ε νπνία ζθνπεχεη ζηελ απφθηεζε ή ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ζηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Χο κέζα ρξεζηκνπνηεί ηελ δηδαζθαιία 

                                                 
29

 Μπουραντάσ –Παπαλεξανδρή Διοίκηςη ανθρώπινων πόρων Αθήνα 2003 
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θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκπεηξία γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο ζε 

κηα δξαζηεξηφηεηα, ή ζε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ,  πνπ εθηεινχληαη  ζηα πιαίζηα 

ελφο νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο. Ο ζθνπφο ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

   Οη φξνη Δπηκόξθωζε θαη Αλάπηπμε πξνζωπηθνύ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηελ 

έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη 

δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε πξνζσπηθφ 

κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ βαζκίδσλ. Ο φξνο Καηάξηηζε ηνλίδεη ηνλ ηερληθφ ή 

εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαθέξεηαη ζε πξνζσπηθφ βάζεο ή ζε 

λενεηζεξρνκέλνπο, ελψ ν φξνο  Παηδεία  Δλειίθωλ έρεη ζαθψο επξχηεξνπο ζθνπνχο 

απφ ηελ Δθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ  θαη ζηνρεχεη ζηελ άλνδν γεληθφηεξα ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ ελειίθσλ. Σέινο, ν φξνο «Γηα βίνπ Δθπαίδεπζε» δείρλεη 

ηελ αλάγθε λα εθπαηδεχνληαη νη άλζξσπνη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζ‟ φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

4.2 ηόρνη θαη ηνκείο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζάεη 

ηελ επηρείξεζε  ή ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο  ζηφρνπο, πξνζζέηνληαο 

αμία ζηελ εξγαζία ησλ αλζξψπσλ πνπ απαζρνιεί. 

Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ  ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη ε 

 αλάπηπμε ησλ ππαξρνπζψλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε επίδνζή ηνπο  ζηα θαζήθνληά 

ηνπο 

 αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ή λέσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αλαιάβνπλ ηα λέα ηνπο 

θαζήθνληα θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

εξγαδφκελνπο  
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 κείσζε ηνπ ρξφλνπ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο θαηά ηελ αλάιεςε λέαο 

ζέζεο εξγαζίαο, κεηάζεζεο ή πξναγσγήο. 

Οη ηνκείο νη νπνίνη κε ηελ εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα βειηησζνχλ, αλάινγα κε ηα 

ππάξρνληα ή επίθηεηα πξνζφληα θάζε εξγαδφκελνπ είλαη νη εμήο: 

 Γλψζεηο. Οη γλψζεηο απνηεινχληαη απφ έλα απφζεκα παξαηεξήζεσλ, 

γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν αθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο, 

ηηο δηαδηθαζίεο, ηα πξφζσπα  θαη ηα ηππηθά θαζήθνληα πνπ ηελ αθνξνχλ. 

 Ιθαλφηεηεο. Οη ηθαλφηεηεο  αλαθέξνληαη ζε απηέο κε ηηο νπνίεο γίλνληαη 

νξηζκέλεο ελέξγεηεο. Ζ αλάπηπμε απηψλ  πεξηιακβάλεη ηελ βειηίσζε ησλ 

δηαλνεηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, ψζηε λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ, φπσο π.ρ. ε ηθαλφηεηα 

αλάιπζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο πξνβιεκάησλ,  

γξήγνξεο ιήςεο απνθάζεσλ, δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο,  ζρέζεσλ θ.ι.π. 

 Σηάζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα δξά ή λα 

αληηδξά κε ζπγθεθξηκέλν θαη πξνβιεπφκελν  ηξφπν. Ζ αιιαγή ζηηο ζηάζεηο  

νδεγεί ζπλήζσο θαη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη απνβιέπεη  ζην λα 

γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη 

αληαπνθξίλνληαη ζε κηα πνηθηιία παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Eπαγγεικαηηθέο   δεμηφηεηεο.  Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιχ ζπρλά ζπλαληάηαη ν 

φξνο competencies,  ν νπνίνο κεηαθξάδεηαη σο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. 

Γεληθφηεξα, σο δεμηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ελφο αηφκνπ λα 

επηηπγράλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν επηζπκεηφ απνηέιεζκα, κε ηελ ειάρηζηε 

δπλαηή πξνζπάζεηα θαη ρξφλν (αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή γλψζεσλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ).  

Οη δεμηφηεηεο δελ είλαη έκθπηεο ζηα άηνκα, αιιά 

απνθηψληαη/αλαπηχζζνληαη κε ηε κάζεζε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο (training). Οη δεμηφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε γεληθέο θαη ζε 

εηδηθέο. Οη γεληθέο δεμηφηεηεο αθνξνχλ ζε επξεία γθάκα επαγγεικάησλ, 

κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε νκαδηθφηεηα, ε 

εγεζία, ελψ νη εηδηθέο δεμηφηεηεο ρξεζηκεχνπλ κφλν ζηε δηεμαγσγή θάπνηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ έξγνπ (επαγγέικαηνο), πρ δεμηφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Δπίζεο, νη δεμηφηεηεο κπνξεί λα είλαη λνεηηθέο (ρξήζε ινγηθήο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%B3%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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δηαηζζεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, πρ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ιήςε απνθάζεσλ, θηι) θαη πξαθηηθέο, πνπ αθνξνχλ ζηε ρεηξσλαθηηθή 

επηδεμηφηεηα θαη ζηε ρξήζε κεζφδσλ, πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ. 

Λεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ κηθξψλ κπτθψλ θηλήζεσλ, 

νη νπνίεο απαληψληαη επί παξαδείγκαηη ζηα δάθηπια, ζπλήζσο ζε ζπληνληζκφ 

κε ηα κάηηα. πγθξηλφκελεο κε ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ ρεξηψλ (θαη ησλ 

δαθηχισλ), ν φξνο επηδεμηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα, ηείλεη φκσο 

πιένλ λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Όηαλ ν φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηε ζεσξία ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ θαιείηαη 

ρεηξσλαθηηθή επηδεμηφηεηα 
30

. 

 ηελ πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζπκκεηνρή 

ζηελ ρεηξνπξγηθή νκάδα ε απφθηεζε ρεηξσλαθηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη απαηηνχληαη γξήγνξεο  θαη ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο, 

νη νπνίεο κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο εθηεινχληαη 

κεραληθά ζπκβάιινληαο ζηελ ζπληφκεπζε ηεο δηάξθεηαο ηεο επέκβαζεο πξνο 

φθεινο ηνπ αζζελή.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο θαζαξά ηερληθέο δεμηφηεηεο ππάξρνπλ θαη άιιεο 

δεμηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ δηνίθεζε ηνπ πεξηεγρεηξηηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηέο είλαη δεμηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα απνθηήζεη ν 

λνζειεπηήο σξηκάδνληαο επαγγεικαηηθά, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ ζα 

θιεζεί λα ππεξεηήζεη, θαζψο θαη  ζηελ θαζνδήγεζε λέσλ λνζειεπηψλ. 

Οη δεμηφηεηεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο 
31

: 

 Δπηθνηλσλία 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα απνηειέζκαηα 

 Δπηθέληξσζε ζηνλ πειάηε- αζζελή 

 Οκαδηθή Eξγαζία 

 Ηγεζία 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη Oξγάλσζε 

 Καηαλφεζε επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

                                                 
30
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 Μπνπξαληάο –Παπαιεμαλδξή Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ Αζήλα 2003ζει 270 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AE_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_(%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/
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 Δπειημία Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 Αλάπηπμε άιισλ 

 Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ 

 

 

ηελ πξάμε, πνιιέο δεμηφηεηεο απνθηψληαη ζην ρψξν εξγαζίαο, φπνπ ζην 

ππφβαζξν ησλ γλψζεσλ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε εκπεηξία απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε θάπνην εξγαζηαθφ αληηθείκελν. 

 

4.3   Πιενλεθηήκαηα  ηεο Δθπαίδεπζεο  Πξνζωπηθνύ 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ επηηπγράλεη έλαο νξγαληζκφο  αθνινπζψληαο πνιηηηθή 

ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ είλαη ηα εμήο: 

 Απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. Ο εκπινπηηζκφο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

γλψζεσλ νδεγεί ζπλήζσο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ (πρ. πγεηνλνκηθφ 

πιηθφ, βηνταηξηθφο  εμνπιηζκφο, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο), αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ – αζζελψλ απφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη 

ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο, κεγαιχηεξνο αξηζκφο εθηειεζζέλησλ 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζηνλ ίδην ρξφλν, επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Μεησκέλε επίβιεςε. Ο άξηηα εθπαηδεπκέλνο εξγαδφκελνο κπνξεί λα 

εθηειέζεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε κεησκέλε επίβιεςε, γεγνλφο πνπ δίλεη ηελ 

ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε απφ ηνλ 

εξγαδφκελν, ελψ ν νξγαληζκφο θεξδίδεη ζε εξγαηνψξεο επίβιεςεο. 

 Αλχςσζε ηνπ εζηθνχ. Ζ παξνρή ησλ απαηηνπκέλσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο θάζε ζέζεο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. Γεδνκέλνπ φηη ε εθπαίδεπζε 

απνηειεί  απαξαίηεην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, 

ε παξνρή εθπαίδεπζεο απφ ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
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αλψηεξεο αλάγθεο αλάπηπμεο θαη  απηννινθιήξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο 

απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ ππξακίδα ηνπ Mashlow. 

 

Γηάγξακκα 4.1 

 Διαρηζηνπνίεζε πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο. H άξηζηε  εθπαίδεπζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθπγή αζαθεηψλ ζηηο νδεγίεο εξγαζίαο θαη ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλσλ 

δσψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηελ απνθπγή ζνβαξψλ ζθαικάησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο 
32

 

 Μείσζε αηπρεκάησλ. Σα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα πξνθαινχληαη απφ ηελ 

αλεπάξθεηα γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ θαθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηελ άγλνηα ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο. Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε εθφζνλ 

αλαπηχζζεη  ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ  ηε δνπιεηά θαη ηελ ζσζηή ζπληήξεζε 

ελεκεξψλνληαο  γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο, κπνξεί λα ζπκβάιεη δπλακηθά ζηελ 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αηπρεκάησλ. Σν ρεηξνπξγείν απνηειεί έλα ζχλζεην     

επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ειινρεχνπλ αξθεηνί 

θίλδπλνη ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη γηα ηνπο αζζελείο. Οη άξηηα 

                                                 

32
 STEVEN J. SPEAR “Fixing Health Care from the Inside, Today” Harvard business review ,4

th
 

article from   the collection: Curing U.S. Health Care , 3
rd

 Edition September 2005 

 

Ππξακίδα Mashlow 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

26 
 

εθπαηδεπκέλνη πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ 

εγθαίξσο  θαη λα πξνιακβάλνπλ κε εχζηνρεο λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο ηα 

δπζκελή  γεγνλφηα.  

 Απμεκέλε νξγαλσζηαθή ζηαζεξφηεηα θαη επειημία. Ζ ζηαζεξφηεηα, δειαδή ε 

ηθαλφηεηα κηάο επηρείξεζεο λα δηαηεξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, παξά 

ηελ απψιεηα έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ δεκηνπξγία 

«απνζέκαηνο» εθπαηδεπκέλσλ ππαιιήισλ, πνπ κπνξνχλ άκεζα λα 

αλαπιεξψζνπλ ηηο απψιεηεο.   

 Απμεκέλε ειθπζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ σο εξγνδφηε. Δθαξκφδνληαο έλα 

ζπλεπέο θαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ, έλαο  

νξγαληζκφο πξνζειθχεη πςειήο ζηάζκεο εξγαδφκελνπο. Eλα ρεηξνπξγείν κε 

θαιφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο λνζειεπηέο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ν νπνίνο εθθξάδεηαη κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ 

Ννζειεπηηθή Γηεχζπλζε γηα ηελ εθεί ηνπνζέηεζε. Δπίζεο, ε θήκε ελφο 

θαινχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηγρεηξεηηθήο Δθπαίδεπζεο απνηειεί ζεκείν 

αλαθνξάο θαη απφ λνζειεπηέο άιισλ λνζνθνκείσλ ή άλεξγνπο λνζειεπηέο. 

 Απμεκέλε αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί έλαο 

νξγαληζκφο λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ππνθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ελζαξξχλνληάο ηνπο λα ηαπηηζηνχλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Αλάπηπμε θνπιηνχξαο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Ζ 

νξγαλσκέλε, ζπλεπήο, θαζνιηθή θαη εμεηδηθεπκέλε παξνρή εθπαίδεπζεο  

ζην δπλακηθφ ελφο νξγαληζκνχ βνεζά ζηελ δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ζεηηθήο θνπιηνχξαο, πνπ πξνζαλαηνιίδεη ζε ζπγθεθξηκέλν ζηφρo, φπσο ηελ 

ζπλερή βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαη πνπ θάλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ λα μερσξίδνπλ, 

φηαλ απηνί  βξεζνχλ ζε λέν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

4.4 Αξρέο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

Πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο  ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

επξήκαηα ζεσξηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο θαη έρνπλ εξκελεχζεη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπκε. 
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 4.4.1.  Mνληέιν κάζεζεο ηνπ Κolb. Eλα θιαζηθφ κνληέιν πνπ εμεγεί ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη άλζξσπνη δηαηππψζεθε απφ ηνλ Kolb, ην 1976.Χο    

κνληέιν κάζεζεο ζπλάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. χκθσλα ινηπφλ κε ην 

κνληέιν απηφ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπγθεθξηκέλα:   

 Απφ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ. Σα γεγνλφηα εμαλαγθάδνπλ ηα 

άηνκα λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ν άλζξσπνο 

δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα, καζαίλεη λα απνθεχγεη απηά 

πνπ ηνπ πξνθαινχλ δπζαξέζθεηα θαη επηδηψθεη απηά κε ην ζεηηθφ 

απνηέιεζκα. ίγνπξα ζηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ελφο πεξηεγρεηξεηηθνχ 

λνζειεπηή ππάξρνπλ δπζάξεζηεο ζηηγκέο, απφ ηηο νπνίεο έρεη κάζεη ν ίδηνο 

θαη νθείιεη λα ηηο κνηξάδεηαη κε ηελ νκάδα  κε ζηφρν ηελ απνθπγή παξφκνησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 Απφ ηελ παξαηήξεζε – ζηνραζκφ απηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ. πρλά ελφο 

εξγαδφκελνο αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία αξραηφηεξσλ ζπλαδέιθσλ 

θαη καζαίλεη  παξαηεξψληαο απιά ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο ή ζπδεηψληαο 

καδί ηνπο θάλνληαο εξσηήζεηο θαη δεηψληαο ζπκβνπιέο.  

 Απφ ηελ αθεξεκέλε ελλνηνιφγεζε. Μάζεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ κειέηε 

βηβιίσλ, άξζξσλ, ηελ θαηαλφεζε ζεσξηψλ, κνληέισλ θ.ι.π. 

 Απφ ηνλ ελεξγφ πεηξακαηηζκφ. Δδψ ε κάζεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ δνθηκή 

θάπνηνπ λένπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο. Γειαδή, καζαίλεη θαλείο θάλνληαο θάηη. 

Απηφ νδεγεί ζηελ απφθηεζε λέαο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο θαη ν θχθινο 

μεθηλά απφ ηελ αξρή. ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηγρεηξεηηθήο πξαθηηθήο  ν 

ηειεπηαίνο ηξφπνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε πνιχ πξνζεθηηθά βήκαηα θαη 

πάληα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. ε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ε ιήςε πξσηνβνπιίαο θαη ν 

δεκηνπξγηθφο πεηξακαηηζκφο,  δηφηη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεηαη θαη ε βειηίσζε 

θαη εμέιημε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο. 
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Γηάγξακκα 4.2 

  Απφ ην κνληέιν ηνπ kolb πξνθχπηεη φηη ε απνηειεζκαηηθή κάζεζε απαηηεί 

πνιιαπιέο θαη ελ κέξεη αληηθξνπφκελεο ηθαλφηεηεο. Αθ‟ελφο απαηηεί ηθαλφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρεηξνπηαζηήο εκπεηξίαο θαη ηνπ ελεξγνχ 

πεηξακαηηζκνχ θαη αθεηέξνπ ηθαλφηεηεο αθεξεκέλεο ελλνηιφγεζεο  θαη 

παξαηήξεζεο – ζηνραζκνχ. πλεπψο, νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα 

επηιέγνπλ θαηά πεξίπησζε ηνλ κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ 

κάζεζε θαη ζα νξίζνπλ γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν ξφινπο πνπ πνηθίινπλ: απφ ηνλ 

άλζξσπν ηεο «δξάζεο ελέξγεηαο», ζηνλ «παξαηεξεηή» θαη απφ ηνλ «άλζξσπν πνπ 

αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο» ζηνλ «άλζξσπν πνπ απνζηαζηνπνηείηαη 

θαη  θάλεη αλαιπηηθέο – ζεσξεηηθέο ζθέςεηο» 
33

.  H εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ kolβ 

ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή εθπαίδεπζε ζπλάδεη κε ηελ θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο. Ο πεξηεγρεηξεηηθφο θιηληθφο εθπαηδεπηήο, θαηά ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε 

ηνπ λενεηζεξρφκελνπ λνζειεπηή, νθείιεη λα δηδάμεη αλάινγνπο  κεραληζκνχο  κε 

ηνπο νπνίνπο ε εθπαίδεπζε ζα ζπλερίδεηαη  σο  κηα αηέξκνλε δηαδηθαζία κέζα απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ λνζειεπηή ζην πεξηεγρεηξηηηθφ γίγλεζζαη δειαδή  κέζα  απφ ηελ 

ίδηα ηνπ ηελ εξγαζία.  

4.4 .2  Πξαθηηθέο Αξρέο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

Οη θπξηφηεξεο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ,ηδίσο γηα ην πξνζσπηθφ θαησηέξσλ θαη κεζαίσλ βαζκίδσλ είλαη νη εμήο: 

                                                 
33

Μπνπξαληάο –Παπαιεμαλδξή Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ Αζήλα 2003 ζει 275 

Μνληέιν kolb 
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 Ζ χπαξμε θηλήηξσλ. Έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο  πξέπεη λα θαιχπηεη ηα 

θίλεηξα κάζεζεο θαη απηνβειηίσζεο  ηνπ εξγαδφκελνπ. Σα θίλεηξα απηά 

είλαη θαζήθνλ ηνπ νξγαληζκνχ λα ηα θαιιηεξγεί ζηνπο εξγαδφκελνπο. Όηαλ ε 

εξγαζηαθή απφδνζε ζρεηίδεηαη κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ, ή ηελ ππεξεζηαθή 

εμέιημε, δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα θίλεηξα κάζεζεο. Κίλεηξν κάζεζεο 

κπνξεί απιά λα είλαη ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ εξγαζία κέζα 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα, ηδηαίηεξα φηαλ κηιάκε γηα κηα αληηθεηκεληθά 

δχζθνιε εξγαζία  γεκάηε εληάζεηο, ζηξεο θαη ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

θφπσζε. 

 Ζ γλψζε ηεο πξνφδνπ θαη ε επαλαπιεξνθφξεζε. Ο εξγαδφκελνο είλαη 

απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηελ πξφνδφ ηνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο 

θαη θπζηθά είλαη απαξαίηεηνο ν έπαηλνο ηεο θαιήο απφδνζεο. 

 Ζ κάζεζε είλαη πιεξέζηεξε φζν πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Πξέπεη ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα κέζα, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

πιεξέζηεξε γλψζε. 

 πλδπαζκφο  ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο  θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. πκβάιιεη 

ζηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο γλψζεο, άξα ζηελ άκεζε απνηίκεζή ηεο απφ ηνλ 

εθπαηδεπφκελν. 

4.5 Oξγάλωζε ηεο Δθπαίδεπζεο Πξνζωπηθνύ 

 Δπεηδή ε εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε νξγάλσζε εθπαίδεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή αλσηέξσλ 

ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο, ζπλήζσο θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. ε κεγάινπο νξγαληζκνχο, φπσο ηα λνζνθνκεία, κπνξεί λα 

γίλεη κε επζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ππεξεζηψλ ή θαη κε πξσηνβνπιία θαη νξγάλσζε 

απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνκέσλ ή ηκεκάησλ.  ήκεξα, ζην νξγαλφγξακκα ησλ 

δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ππάξρεη απηνηειέο γξαθείν εθπαίδεπζεο, πνπ αλήθεη ζηελ 

Τπνδηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, ελψ Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

ππάξρεη θαη ζηελ Γηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, ην νπνίν αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ.  

 ε γεληθέο γξακκέο νη ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ εθπαίδεπζεο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Ζ δηαηχπσζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ αξρψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε 
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 Ζ εμαζθάιηζε ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη ηεο ππνδνκήο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπλζεθψλ φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε είηε 

σο εθπαηδεπηέο είηε σο εθπαηδεπφκελνη. Π.ρ. ακνηβέο εθπαηδεπηψλ, σξάξην 

εθπαηδεπνκέλσλ, ζπρλφηεηα πξνγξακκάησλ θ.ιπ. 

 Ο ζπληνληζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ   κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ σο ζπλδεηηθνχ θξίθνπ γηα ηελ 

αληαιιαγή θαη θπθινθνξία πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ . 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ε νξγάλσζε ηεο Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ κπνξεί λα  

πεξηιάβεη ηα αθφινπζα ζηάδηα : 

1. Δληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  αλαγθψλ  

2. Καζνξηζκφο ζηφρσλ 

3. ρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

4. Δπηινγή κεζφδσλ εθπαίδεπζεο  

5. Δθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο.  

  

4.5.1 Δληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  αλαγθψλ Απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε ε 

εθπαίδεπζε ηνπ  πξνζσπηθνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζε ππάξρνπζεο θαη πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο θαη φρη ζε εηθαζίεο χκθσλα κε ηνπο Μπνπξαληά – Παπαιεμαλδξή 
34

ζθνπφο 

ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ είλαη λα θαζνξίζεη αλ ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ πξνηχπσλ 

απφδνζεο ηεο ζέζεο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ επηπέδνπ απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη αλάγθεο απηέο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ  ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο 

εξγαζηαθήο ηνπο δσήο, ππάξρνπλ φκσο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ θπξίσο 

ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε .  

 Έλαξμεο απαζρφιεζεο  

 Αμηνιφγεζε απφδνζεο  

                                                 
34

 Μπνπξαληάο –Παπαιεμαλδξή Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ Αζήλα 2003 
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 Δλαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο . 

Ζ  εθηίκεζε–δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα 

απαζρνιήζεη ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο παξνχζαο  εξγαζίαο . Σπλίζηαηαη ζηε  ζπιινγή 

θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ θαη απφςεσλ γηα λα εθηηκήζεη /ππνινγίζεη ε 

επηρείξεζε  αλ ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε, γηα πνηνχο ιφγνπο ζε πνηα ηκήκαηα, πνηάο 

δηάξθεηαο θαη πφηε
35

. Οη ζπλήζεηο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ είλαη: εξσηεκαηνιφγηα, έξεπλα δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ 

( π.ρ. πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απφδνζεο, αηπρεκάησλ, ζθαικάησλ θαηά ηελ εξγαζία, 

πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο θ.α.), ζπλεληεχμεηο ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν, 

αμηνιφγεζε απφδνζεο, γξαπηέο δνθηκαζίεο, απιή  παξαηήξεζε εθηέιεζεο εξγαζίαο, 

θαηαγξαθή θξίζηκψλ πεξηζηαηηθψλ θαη αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. Οη πεγέο ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη: νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη πξσηίζησο θαη θπζηθά νη άκεζνη 

πξντζηάκελνί ηνπο,  ηα ππάξρνληα ζηνηρεία απφ θαηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ φια φζα 

αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη ρξνλνβφξα θαη 

θνζηίδεη. ηελ Ακεξηθή θπξίσο νη επηρεηξήζεηο, γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, βαζίδνληαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη απφ 

αλαπνηειεζκαηηθή απφδνζε θαη θαθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηα 

αηηήκαηα πξντζηακέλσλ θαη αλψηεξσλ ζηειερψλ. ηελ Δπξψπε, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ζρεηηθή έξεπλα, ηα πξάγκαηα είλαη θαιχηεξα, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο επηρείξεζεηο 

θάλνπλ ζπζηεκαηηθή αλάιπζε,  ελψ ζηελ Διιάδα αθνινπζείηαη παξφκνην ζχζηεκα 

κε εθείλν ηεο Ακεξηθήο
36

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Υπηήξεο Λ :Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, Ηterbooks Αζήλα 2001 
36

. Παπαιεμαλδξή Ν: Σπγθξηηηθή έξεπλα ζηηο Πξαθηθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ζηελ Δπξψπε 

Αζήλα 1997 ζι 15-16 ). 
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ΚΔΦ.5.ΠΔΡΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

H εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ ή πεξηεγρεηξεηηθή εθπαίδεπζε φπσο 

πξναλαθέξεηαη, έρεη δπν βαζηθνχο ζθνπνχο: ηελ κεηακφξθσζε ηνπ λενεηζεξρφκελνπ 

ζην ρεηξνπξγείν λνζειεπηή ζε ππεχζπλν παξαγσγηθφ ζηέιερνο, ηελ ζπλερή αλάπηπμε 

ησλ λνζειεπηψλ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξαγφκελνπ έξγνπ ζε πςειά επίπεδα.. Χο δηαδηθαζία, δηεζλψο  νξγαλψλεηαη θαη 

εθπνλείηαη ηφζν απφ λνζνθνκεία κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ή θαη άιισλ ηδξπκάησλ, φζν θαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο θχθινο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. ηηο Ζ.Π.Α ππάξρεη ν ηίηινο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 

πεξηεγρεηξηηηθνχ λνζειεπηή (Certified Nurse Operating Room CNOR) o νπνίνο 

απνλέκεηαη κεηά απφ εμεηάζεηο  ηεο εθάζηνηε πνιηηείαο θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην 

πξνζφλ γηα ηελ εξγαζία ζην ρεηξνπξγείν. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πεξηεγρεηξηηηθψλ 

λνζειεπηψλ ππάξρνπλ  on line πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ AORN  (Association 

Operating Room Nurses). Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ παγθνζκίνπ 

εκβέιεηαο, ηνπ νπνίνπ νη εηήζηεο εθδφζεηο γηα πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απνηεινχλ πνιχηηκν εγρεηξίδην γηα ηνπο λνζειεπηέο φινπ ηνπ 

θφζκνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο αληηθείκελα : 

 Βαζηθά ζηνηρεία ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή 

 Γεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο γηα λα αζθήζεη ν λνζειεπηήο  απνηειεζκαηηθά  

ηελ πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα 

 Μέηξα αζθαιείαο γηα λα δηαηεξείηαη  ζηείξν ην ρεηξνπξγηθφ  πεδίν ζε φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο  

 Παξεκβάζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή  αζθαινχο  πεξηβάιινληνο γηα 

ηνλ πεξηεγρεηξεηηθφ αζζελή  

 Σα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα γηα λα απνηξέςεη ν λνζειεπηήο  κηα θξίζε ζηελ 

πεξηεγρεηξεηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Κξίζηκνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία  θαη ηελ κεηαβίβαζε 

ηεο πιεξνθνξίαο  

 Ο ξφινο ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ  λνζειεπηή σο ζπλήγνξνο ηνπ αζζελή ζην 

πεξηεγρεηξεηηθφ πεξηβάιινλ
37
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 Rothrock J.: Alexander’s care of the patient in the Surgery  twelfth edition Mosby 2006 
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Aληίζηνηρν πξφγξακκα πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ην παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν ηνπ 

Georgetown
38

 πεξηιακβάλεη: θχθιν θιηληθψλ καζεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «Μπιε θψδηθαο», καζήκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εηήζηαο δηάξθεηαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα 

αλάπηπμεο   δεμηνηήησλ, φπσο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ θ.ιπ. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ παξαθνινχζεζε on 

line εθπαηδεπηηθνχ  πξνγξάκκαηνο ηνπ AORN  ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξψλ κε 

ηειηθή εμέηαζε θαη ηέινο ελδνθιηληθά καζήκαηα απφ ζηειέρε θαη θιηληθνχο 

εθπαηδεπηέο ηνπ λνζνθνκείνπ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θπθιηθή εθπαίδεπζε 

δηάξθεηαο 6 κελψλ, ζε φιεο ηεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, ζηα θαζήθνληα ηνπ 

λνζειεπηή θπθινθνξίαο θαη ηνπ εξγαιεηνδφηε λνζειεπηή. Χο θιηληθνί εθπαηδεπηέο 

επηιέγνληαη έκπεηξνη λνζειεπηέο, νη νπνίνη ζα θαζνδεγήζνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηα 

παξαπάλσ θαζήθνληα κε ηελ εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ εξγαζία. 

 ηελ Δπξψπε ππάξρεη έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ Victoria hospital ζηελ 

κεγάιε Βξεηαλία, ην νπνίν είλαη έλα αηνκηθά δνκεκέλν πξφγξακκα  βαζηζκέλν ζηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ κε δηάξθεηα θαη δνκή  πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ (ζπλήζσο 3- 6 κήλεο). Σν πξφγξακκα πξνζαλαηνιηζκνχ  

απνηειείηαη απφ δηαιέμεηο θαη ελφηεηεο απηνθαηεπζπλφκελεο κάζεζεο θαζψο θαη 

θπθιηθή θιηληθή εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή  άζθεζε ζε φιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο 

εηδηθφηεηεο. Έλαο επηιεγκέλνο θιηληθφο εθπαηδεπηήο, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν 

κηα ιίζηα ειέγρνπ δεμηνηήησλ θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα εξγαιεία πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζηελ ππεξεζία (πρ εγρεηξίδην) εθπαηδεχεη – πξνζαλαηνιίδεη ηνλ λενεηζεξρφκελν 

λνζειεπηή-λέν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, ιακβάλεη θαζεκεξηλά επνηθνδνκεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε κε εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο  ζρεδηαζκέλεο κε  βάζε ηελ εμέιημε 

ηνπ κέξα κε ηελ εκέξα. Ζ αλάζεζε  αξκνδηνηήησλ ζηελ ζπλέρεηα, βαζίδεηαη ζηηο 

εμήο αξρέο :  

 Ζ θαζεκεξηλή εξγαζία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ λένπ ππαιιήινπ, θαη, θαζψο 

θαη ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ 

 Απην-αμηνιφγεζε  ηνπ λένπ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Σαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ κε ελδνυπεξεζίαθή εθπαίδεπζε  
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 http://georgetownuniversityhospital.org 
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 Τπνζηήξημε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ – ζεκηλαξίσλ θαη ηελ 

παξαπέξα αλάπηπμε κε ηελ απφθηεζε πξνζφλησλ, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ, 

πηζηνπνηήζεηο θ.ιπ. 

ηελ ρψξα καο δπζηπρψο πνιιά λνζνθνκεία δελ δηαζέηνπλ πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ. Ο λνζειεπηήο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θαζήθνληά ηνπ κε κηα πξφρεηξε ελεκέξσζε θαη επίδεημε θάπνησλ ζηνηρεησδψλ 

δηαδηθαζηψλ, κε απνηέιεζκα λα αλαγθάδεηαη λα αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο  γηα ηελ εξγαζία ηνπ. 

Έλα κνληέιν, πνπ ζπλαληάηαη ζε κεγάια ζπλήζσο λνζνθνκεία πεξηιακβάλεη έλαλ 

ζπλδπαζκφ  πξαθηηθήο  θαη ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη 

πάλσ ζηελ εξγαζία κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ θιηληθνχ εθπαηδεπηή θαη ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ σο κέιε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο.  

O λενεηζεξρφκελνο λνζειεπηήο, εηδηθά ζε έλα κεγάιν ζπγθξφηεκα ρεηξνπξγείσλ 

ρξεηάδεηαη αξρηθά λα εμνηθεησζεί κε ηνλ ρψξν. Ο πξντζηάκελνο μελαγεί θαηά θάπνην 

ηξφπν ηνλ λέν λνζειεπηή ζηνπο ρψξνπο, θάλνληαο ηαπηφρξνλα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο, ελψ ζπζηήλεη ην πξνζσπηθφ. 

ηελ ζπλέρεηα θαηαξηίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θιηληθφ εθπαηδεπηή ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 

5.1  Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

       Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880  

παξαιιειίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο άζεπηεο ρεηξνπξγηθήο θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ 

λνζνθνκείσλ σο αζθαιείο ηφπνπο γηα ηελ δηελέξγεηα κηάο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

θαη ηελ κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα. Καηά ηελ ίδηα δεθαεηία ζπκβαίλνπλ ζαξσηηθέο 

αιιαγέο ζηελ ρεηξνπξγηθή πξαθηηθή. Ο Lister βαζηζκέλνο ζηηο αλαθαιχςεηο ηνπ 

Pasteur εηζάγεη ηελ άζεπηε ρεηξνπξγηθή. ηελ ζπλέρεηα, ν Chamberlain θαηαζθεπάδεη 

ηνλ πξψην θιίβαλν απνζηείξσζεο, ελψ ν ρεηξνπξγφο Halsted παξαγγέιλεη ζηελ good 

year ηα πξψηα ρεηξνπξγηθά γάληηα απφ ειαζηηθφ. Σέινο, ν γεξκαλφο ρεηξνπξγφο 

Neuber ρξεζηκνπνηεί πξψηνο ηελ ηδηαίηεξε ελδπκαζία ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη 

πεξηγξάθεη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο κηάο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. Όιεο απηέο νη αιιαγέο 

θαη νη αλαθαιχςεηο δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ παξνπζία εηδηθεπκέλνπ  

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνθξηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο λέεο 

κεζφδνπο, 
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     χκθσλα κε ηελ Κιέκνλο (1973)
39

, ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε εθπαηδεπκέλσλ 

λνζειεπηψλ ζηε θξνληίδα αζζελψλ θαηά ηε ρεηξνπξγηθή ηνπο επέκβαζε ήηαλ ε 

θπξηφηεξε δχλακε πνπ έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

λνζειεπηηθψλ ζρνιψλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ηνπο πξνγξακκάησλ. Ζ 

πξψηε λνζειεπηηθή ζρνιή ηδξχζεθε ην 1860  ζην λνζνθνκείν Sent Thomas ηνπ 

Λνλδίλνπ απφ ηελ Φιφξελο Νατηηλγθέηι, ζεκειηψηξηα ηεο ζχγρξνλεο λνζειεπηηθήο.  

Χο δεχηεξε, ρξνλνινγηθά, ζρνιή ζεσξείηαη ε ρνιή ηνπ New England Hospital ζηε 

Βνζηφλε ηεο Μαζαρνπζέηεο (1872) θαη σο ηξίηε ζηνλ θφζκν ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα 

ε ρνιή ησλ Αδειθψλ ηνπ Δπαγγειηζκνχ (1875). Οη ηξεηο πξψηεο ζρνιέο 

λνζειεπηηθήο ζηελ Ακεξηθή  ηδξχζεθαλ ην 1873, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αξρέο ηεο 

Φιφξελο Νατηηλγθέηι. Ζ άπνςε ηεο Νατηηλγθέηι γηα ηα εθπαηδεπηηθά λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα ήηαλ φηη νη λνζειεχηξηεο  ζα πξέπεη λα έρνπλ ηερληθή εθπαίδεπζε ζε 

λνζνθνκεία θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θαη νξγαλσκέλα γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη 

νθείινπλ λα δνπλ ζε νηθήκαηα  νξγαλσκέλα, ψζηε λα θαιιηεξγνχλ  ην ήζνο θαη ηελ 

πεηζαξρία ηνπο 
40

.  

Καζψο νη πξψηεο λνζειεπηηθέο ζρνιέο αλέπηπζζαλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο 

πξνγξάκκαηα, έδσζαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εκπεηξία ζην ρεηξνπξγείν. Ήηαλ 

ζχλεζεο θαηλφκελν ε ζπνπδάζηξηα  λα πεξλά ηα δχν απφ ηα ζπλνιηθά ηξία ρξφληα ηεο 

θνίηεζήο ηεο  ζην ρεηξνπξγείν. Οη πξψηεο λνζειεπηηθέο ζρνιέο ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν 

ησλ λνζνθνκείσλ θη έηζη ν αξρηθφο ηνπο ξφινο ήηαλ λα παξέρνπλ λνζειεπηηθή 

θξνληίδα ζηνπο αζζελείο. Οη ζπνπδάζηξηεο ζπρλά γίλνληαλ αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο  ζηα ρεηξνπξγεία θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη φια απηά γίλνληαλ ζην 

φλνκα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθκεηάιιεπζε  απηή ησλ ζπνπδαζηψλ  θαη νη πνηθίιεο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο απνηέιεζαλ ψζεζε γηα  θνξπθαίνπο λνζειεπηέο λα 

ζπκπξάμνπλ γηα ηε δεκηνπξγία λνκηθψλ θξαγκψλ απαξαίηεηνπο ζηελ εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πξαθηηθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη ζα εκπφδηδαλ ηελ εμάπισζε ησλ 

                                                 
39

 Clemens, Bette. "The Operating Room, Nursing's First Specialty." RN 36 (February, 1973): 0R1-

0R9, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clemons%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_

uid=4119056 
40

 Goodnow, Minnie, Outlines of Nursing History. 3rd ed,Philadelphia: W, B, Saunders Company, , 

1926 http://archive.org/stream/outlinesofnursin00good#page/54/mode/2up,  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clemons%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4119056
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clemons%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4119056
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«θησρψλ» ζρνιψλ (Stewart, 1944)
41, πνπ είραλ σο έζνδν ηελ εξγαζία ησλ 

ζπνπδαζηξηψλ. 

ηελ Ακεξηθή ε  αλάγθε απηή νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηεο Ακεξηθάληθεο 

ρνιήο Δπνπηψλ Ννζειεπηηθψλ ρνιψλ (American Society of Superintendents of 

Training Schools for Nurses) θαη ηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε Ννζειεπηψλ (American 

Nurses Association). Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο Ακεξηθάληθεο ρνιήο Δπνπηψλ 

Ννζειεπηηθψλ ρνιψλ πνπ ην 1912 κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθή Έλσζε Ννζειεπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (National League for Nursing) ήηαλ ε εδξαίσζε θαη δηαηήξεζε ελφο 

θαζνιηθνχ πξνηχπνπ λνζειεπηηθήο
42

   

Ζ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε θαλφλσλ ζηε λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε νδήγεζε 

ζηελ πξψηε  κεγάιε ζεκαληηθή κειέηε. Ζ κειέηε απηή, ε επνλνκαδφκελε αλαθνξά 

Goldmark, εθπνλήζεθε απφ ηελ  παξαπάλσ  Έλσζε θαη εθδφζεθε ην 1923 
43

. 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε νιφθιεξνπ ηνπ ηνκέα ηεο 

λνζειεπηηθήο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπζρεηηδφκελνπ αλαθνξηθά ηνκέα, ψζηε λα 

γίλνπλ θαηαλνεηά ηα εθηεινχκελα  θαζήθνληα θαη ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ εθηέιεζε απηψλ, ψζηε  απφ κηα ηέηνηα κειέηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ειάρηζηα 

δπλαηά εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα γηα θάζε ηχπν λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, εθφζνλ 

απνδεηθλχεηαη φηη πξφθεηηαη γηα θνηλσληθή αλάγθε.   

    Ζ κειέηε αλαθέξεη πεξαηηέξσ φηη νη αληαπνδνηηθέο   εξγαζίεο εληφο ησλ 

ρεηξνπξγείσλ ήηαλ ζπρλέο θαη αθφκα θαη ζηηο θαιχηεξεο ζρνιέο αθνξνχζαλ ην 

ζθνχπηζκα, ην θαζάξηζκα, ην ζηξψζηκν ησλ θξεβαηηψλ θαη απηφ ην θάηη παξαπάλσ 

γηα ηνπο λνζειεπηέο, ε επαγγεικαηηθή δεμηφηεηα θαη ηθαλφηεηα. Έλα απνηέιεζκα 

απηήο ηελ κειέηεο ήηαλ ε κείσζε ηνπ ηξηεηνχο  πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε 28 κήλεο. 

Ζ κείσζε απηή επέθεξε θαη ηε κείσζε ησλ σξψλ εληφο ηνπ ρεηξνπξγείνπ.  

Ζ ηηνχαξη (1933)
44

 αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο λνζειεπηηθήο ρεηξνπξγείνπ φηη «ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο λνζειεπηηθήο παξνπζηάδεη ζίγνπξε πξφθιεζε πνπ θαλέλαο απφ εκάο δελ 

κπνξεί λα απνθχγεη. Σηνηρεηψδεηο αδπλακίεο ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ 

                                                 
41

 Stewart, Isabel Maitland. The Education of Nurses: Historical Foundations and Modern Trends, New 

York: TheMacmillan Company, 1944. 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.l0057854101;view=1up;seq=28 
42

 ibid 
43

 ibid 
44

 Stewart, Isabel Maitland. The Education of Nurses: HistoricalFoundations and Modern Trends, New 

York: TheMacmillan Company, 1944. 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.l0057854101;view=1up;seq=28 
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ππνλνκεχνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο θαη ζπγθξαηνχλ ηελ πξφνδν. Η λνζειεπηηθή 

ζε φινπο ηεο ηνπο θιηληθνχο ηνκείο αλαδεηά ηελ έκπεηξε εθπαίδεπζε. Όκσο, δελ έρνπκε 

πξνθαζνξίζεη πεηξακαηηθά ηνλ ηχπν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεηάδεηαη θαη ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη».  Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε λνζειεπηηθή πεξηεγρεηξεηηθή 

εθπαίδεπζε ζπζηεκαηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα κεηά ην ηέινο ηνπ β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, 

ελψ γηα ηελ Ακεξηθή κεγάιε εκπεηξία απνηέιεζε ν πφιεκνο ζην Βηεηλάκ.  

ηελ Διιάδα, ε πξψηε επηζηεκνληθή  πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία 

πεξηγρεηξεηηθήο εθπαίδεπζεο  έγηλε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ „70 ζην λνζνθνκείν « Ο 

Δπαγγειηζκφο». Δπηζηξέθεη ζην λνζνθνκείν κεηά απφ δεθαεηή παξακνλή  ζηνλ 

Καλαδά ε λνζειεχηξηα  Αηθαηεξίλε Παπαδάθε. Σεο απνδίδεηαη ν ηίηινο ηεο 

«δηεπζχλνπζαο αδειθήο ρεηξνπξγείσλ»  θαη αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 

ηεο «λέαο πηέξπγαο ρεηξνπξγείσλ»
45

  πνπ απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν ζπγθξφηεκα ηεο 

ρψξαο. Οξγαλψλεηαη ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηα ακεξηθαληθά πξφηππα, κε 

απνηέιεζκα ηα ρεηξνπξγεία ηνπ λνζνθνκείνπ λα γίλνπλ θέληξν αλαθνξάο γηα ηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή γηα φιε ηελ επηθξάηεηα.  Σν 1973 ε Αηθαηεξίλε 

Παπαδάθε εθδίδεη ην ζχγγξακκα «Σερληθή ρεηξνπξγείνπ – Άζεπηνο ηερληθή» ην 

νπνίν γηα δεθαεηίεο απνηέιεζε ην «Δπαγγέιην» ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ λνζειεπηψλ 

ηεο ρψξαο. To 1974 κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 632 ηνπ 1974
46

 ζεζκνζεηείηαη 

πξφγξακκα εμεηδίθεπζεο ζηελ λνζειεπηηθή ρεηξνπξγείνπ απφ ηελ αλψηεξε  ζρνιή 

λνζειεπηηθήο ηνπ «Δπαγγειηζκνχ». Γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα 

πεξηγξάθεηαη κε λφκν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηελ λνζειεπηηθή ρεηξνπξγείνπ
47

. 

                                                 
45

 Λαλάξα Β. «Σα εθαηφ ρξφληα ηεο  αλσηέξαο ζρνιήο αδειθψλ ηνπ Θεξαπεπηεξηίνπ  Ο 

Δπαγγειηζκφο» Αζήλα 1975  

46
   ΦΔΚ 272/30-9-1974 

47
 Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζηνπο 11 κήλεο  θαη δηαηξείηαη ζε 13 εθπαηδεπηηθέο 

πεξηφδνπο φπσο αθνινχζσο : 

1. Πξνζαλαηνιηζκφο                                                                                          2  εβδνκάδεο  

2. Βαζηθή άζεπηε ηερληθή ρεηξνπξγείνπ   θαη   Γεληθή ρεηξνπξγηθή                 7  εβδνκάδεο  

3. Οπξνινγηθέο επεκβάζεηο – ελδνζθνπηθή  νπξνινγία                                    3  εβδνκάδεο  

4. Οξζνπεδηθέο επεκβάζεηο                                                                                3  εβδνκάδεο 

5. Χ.Ρ.Λ.   επεκβάζεηο                                                                                        3  εβδνκάδεο 

6. Δπεκβάζεηο  γλαζνπξνζσπηθήο                                                                      3  εβδνκάδεο 

7. Δπεκβάζεηο ζψξαθνο θαη θαξδηάο                                                                   6 εβδνκάδεο  

8. Νεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο                                                                       3 εβδνκάδεο  

9. Πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή                                                                                      1 εβδνκάδα 
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ηα επφκελα έηε  νξγαλψλεηαη ζηνλ «Δπαγγειηζκφ» ζρεηηθφ  πξφγξακκα 

εμεηδίθεπζεο ζηελ λνζειεπηηθή ρεηξνπξγείνπ ην νπνίν είρε εηήζηα  δηάξθεηα θαη 

ρνξεγνχζε πηζηνπνίεζε. Σν πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε γηα αξθεηά  ρξφληα έσο ην 1985  

νπφηε δηαθφπεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν 1987 ηδξχεηαη ν ζχλδεζκνο δηπισκαηνχρσλ 

λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ (Τ.Γ.ΝΟ.Υ)  κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο 

πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ρψξα καο κε ζεκαληηθή 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. χληνκα ηδξχνληαη ηνπηθά ηκήκαηα ηνπ ζπλδέζκνπ ζε 

φιε ηελ ρψξα θαη εθηφο απφ ην εηήζην παλειιήλην ζπλέδξην, δηνξγαλψλνληαη 

εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο ζε φιε ηελ ρψξα, φπνπ πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο 

αλαπηχζζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εθθάλζεηο ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο πξαθηηθήο.  

ήκεξα ε πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή δηδάζθεηαη σο  κάζεκα ζην ηκήκα 

Ννζειεπηηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ
48

 ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη σο 

ελφηεηα ζε πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
49

.Γπζηπρψο  δελ ππάξρεη θάπνην ζεζκνζεηεκέλν πξφγξακκα  

εμεηδίθεπζεο πνπ λα ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν πξνζφλ, πξνθεηκέλνπ ν Έιιελαο 

λνζειεπηήο λα εξγαζηεί ζην ρεηξνπξγείν. 

 

5.2Δθπαίδεπζε λενεηζεξρόκελωλ- ζρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο  

     H πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ απαηηεί λνζειεπηέο κε αξκνδηφηεηεο, 

δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία. Υσξίο θαιά ζεκειησκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ν 

αξράξηνο πεξηεγρεηξεηηθφο  λνζειεπηήο  είλαη ζπρλά ζπγθινληζκέλνο απφ  ηηο 

καζεζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαη επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ πξνζθέξνπλ  κηα πνηθηιία απφ 

πξνθιήζεηο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αξράξηνπ λνζειεπηή ρεηξνπξγείνπ. 

Απαηηνχληαη  εθπαηδεπηηθνί  πφξνη, θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηνπο  αξράξηνπο 

                                                                                                                                            
10. Οθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο                                                                         2 εβδνκάδεο  

11. Δθπαίδεπζε ζην ηκήκα θεληξηθήο απνζηείξσζεο                                          3 εβδνκάδεο  

12. Αλαηζζεζηνινγία – αλάλεςε αζζελψλ                                                           3 εβδνκάδεο 

13. Οξγάλσζε ρεηξνπξγείνπ                                                                                  3 εβδνκάδεο 

Οξίδεηαη ην ζχζηεκα εθπαηδεχζεσο, ηα πξνζφληα ησλ δηδαζθφλησλ θαζψο θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

ησλ εηδηθεπνκέλσλ, ελψ ζην ίδην ΦΔΚ πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά   θαη ηα αληηθείκελα εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

48
 http://sparti.uop.gr/~nosil/katalogos_mathimaton_-_syggrammaton.htm 

49 http://www.nurs.uoa.gr 

http://www.nurs.uoa.gr/
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νη νπνίνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ  ρεηξνπξγείνπ. 

Δπίζεο απαηηείηαη  εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ λα ελζαξξχλεη θαη λα πξνσζεί  ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ  θνπιηνχξα κάζεζεο
50

. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο – πξνζαλαηνιηζκνχ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ λνεηηθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο» θαη είλαη 

ηα εμήο κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη : 

1. Αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

2. Kαζνξηζκφο ζηφρσλ 

3. Καζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ ,δηδαθηηθψλ ελνηήησλ 

4. ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο  

5. Τινπνίεζε 

6. Αμηνιφγεζε 

 

5.2.1 Αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

Ζ αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα κπνξεί λα γίλεη 

κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη νκάδεο δεμηνηήησλ θαη 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνπο λνζειεπηέο γηα ηελ παξνρή 

πνηνηηθήο θξνληίδαο. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ κνξθή δνκεκέλεο ζπλέληεπμε κε 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Πνιχηηκνο ζχκβνπινο ζηελ ζχληαμε θαη ηελ επηινγή ηνπ 

εξγαιείνπ αλίρλεπζεο ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο αθελφο γλσξίδεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη αθ εηέξνπ ιφγσ ηεο ζπλερνχο 

επίβιεςεο γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο βειηίσζεο, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν 

θαη ζπλνιηθφ επίπεδν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. H δπζθνιία ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθεηηαη ζην φηη νη αλάγθεο πνηθίινπλ ζε αηνκηθφ, επαγγεικαηηθφ 

θαη θιαδηθφ επίπεδν.  

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη ε αλάιπζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ λνζειεπηψλ ζην 

πεξηεγρεηξηηηθφ πεξηβάιινλ. ηελ ζπλέρεηα κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ 

                                                 
50

 Perioperative nursing education: the operating room as a learning climate.(PMID:15129511) 
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εληνπίδνληαη ηα ειιείκκαηα ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 

5.2.2 Σηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Κχξηνο ζηφρνο  ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο  είλαη λα θαηαζηεί ηθαλφο  ν 

λνζειεπηήο, βαζηδφκελνο ζε επηζηεκνληθέο αξρέο θαη δηεζλψο απνδεθηέο 

πξνηεηλφκελεο πξαθηηθέο,  λα παξέρεη  ζπλερή θξνληίδα κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ αζζελή πνπ ππνβάιιεηαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο είλαη ε δηαηήξεζε 

αλάπηπμεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ε ζπλερήο 

επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε ηππνπνίεζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

αζαθεηψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο ή αηπρήκαηνο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ηέινο ε πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ ζηειερψλ 

δηνίθεζεο θαη θιηληθψλ εθπαηδεπηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

5.2.3 Πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο    

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν θιηληθφο εθπαηδεπηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

πξντζηάκελν λνζειεπηή θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, ηα  νπνία είλαη ζπλήζσο θνηλά ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Αληηθείκελα Δθπαίδεπζεο  

Γεληθά αληηθείκελα 

 Άζεπηνο ηερληθή 

 Καζήθνληα  θαη ππνρξεψζεηο λνζειεπηή θπθινθνξίαο  

 Καζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο λνζειεπηή εξγαιεηνδφηε 

 Πξσηφθνιια επεκβάζεσλ 

 πκπεξηθνξά θαη δενληνινγία ρεηξνπξγείνπ 

 Καζήθνληα ππφινηπνπ  πξνζσπηθνχ 

  Κίλδπλνη θαη πξνθπιάμεηο γηα ηνλ αζζελή 

 Κίλδπλνη θαη πξνθπιάμεηο γηα ηνλ λνζειεπηή 

 Λεηηνπξγία, θαλνληζκνί  θαη δηαδηθαζίεο  ηκήκαηνο  

 Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  
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 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (ππξαζθάιεηα, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

αλειθπζηήξεο, θιηκαηηζκφο, αεξηζκφο) 

 ρέδηα αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαη καδηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνί, 

ππξθαγηέο, πνιχλεθξα αηπρήκαηα )   

 

Δηδηθά αληηθείκελα 

 Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο: ηερληθή, ρξφλνη επεκβάζεσλ, παζνθπζηνινγία 

λφζσλ, αλαηνκία  ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ. 

 Ολνκαηνινγία ρξεζηκφηεηα θαη ρεηξηζκφο ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ
51

  

 Απαηηνχκελν πιηθφ 

 Υεηξνπξγηθά ξάκκαηα 

 Πξνεηνηκαζία  

 Δμνπιηζκφο απαηηνχκελνο ζε θάζε επέκβαζε, ιεηηνπξγία θαη ρξήζε απηνχ 

 

 

5.2.4 Σρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο  

        εκαληηθή ζέζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηέρεη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σν ειάρηζην ηεο δηάξθεηαο  δελ μεπέξλα ηηο 6 

εβδνκάδεο  ζην ηέινο ησλ νπνίσλ ν λνζειεπηήο ζα είλαη έηνηκνο λα εθηειεί ηα 

θαζήθνληα ηνπ εξγαιεηνδφηε ζε επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο. Έλα ζρέδην 

ρξνληθήο αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ην αθφινπζν: 

 

1
Ζ
  ΔΒΓΟΜΑΓΑ: Δθπαίδεπζε ζην ηκήκα θεληξηθήο απνζηείξσζεο.  

Αληηθείκελν: ρεηξνπξγηθά εξγαιεία  νλνκαηνινγία – ρξήζε. 

2
ε
  ΔΒΓΟΜΑΓΑ: Έλαξμε θιηληθήο εθπαίδεπζεο.  

                                                 
51 Έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζε θάζε θιηληθή παξέκβαζε ή θιηληθά επεκβαηηθή 

δηαδηθαζία  πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ φηη φινη νη 

επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  ζηνλ πεξηεγρεηξεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζνπλ  ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα κηα επέκβαζε ,  ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζηεηξφηεηαο θαζψο θαη γηα ηελ άκεζε εμεχξεζε ιχζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζνχλ πξνβιήκαηα. Pirie, Susan «Introduction to instruments» Journal of perioperative 

practice- 2010 Jan PG  - 23-5 
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Αληηθείκελν: Βαζηθέο αξρέο άζεπηεο ηερληθή, πξνεηνηκαζία εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ 

επέκβαζεο.  

3
ε
 – 4

ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ: Κιηληθή εθπαίδεπζε – ζπλεξγαιεηνδνζία κε ηνλ θιηληθφ 

εθπαηδεπηή ζε επεκβάζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο.  

5
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ: Αμηνιφγεζε απφ ηνλ θιηληθφ εθπαηδεπηή θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο  

 

       Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαηά θάπνην ηξφπν θαζψο ν λνζειεπηήο αξρίδεη 

λα σξηκάδεη επαγγεικαηηθά θαη λα εθπαηδεχεηαη ζηηο δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο 

εηδηθφηεηεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία, ψζηε λα ππάξρεη ζρεηηθή ζπλάθεηα 

αληηθεηκέλσλ. Απηφ βέβαηα πνηθίιεη απφ λνζνθνκείν ζε λνζνθνκείν θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο πνπ εμππεξεηεί ην θάζε ρεηξνπξγηθφ ζπγθξφηεκα. 

ε έλα κεγάιν γεληθφ λνζνθνκείν κε φιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο  ε εθπαίδεπζε 

αξρίδεη ζπλήζσο απφ ηελ γεληθή ρεηξνπξγηθή, κεηά αθνινπζνχλ νη ιεγφκελεο 

παξαρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη νπξνινγία, γπλαηθνινγία, θαη 

σηνξηλνιαξπγγνινγία. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη εθπαίδεπζε ζηελ νξζνπεδηθή, πνχ είλαη 

κηα εηδηθφηεηα κε πνιχ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηφζν ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

εξγαιείσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πιηθψλ, φζν θαη ζηηο απζηεξέο απαηηήζεηο ζε 

ζπλζήθεο αζεςίαο.  

      ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε λεπξνρεηξνπξγηθή πνπ είλαη ζπλαθήο εηδηθφηεηα  θαη 

ηέινο νη εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα αηκνθφξα αγγεία ηηο θαη ηηο παζήζεηο ηνπ 

ζψξαθα θαη ηεο θαξδηάο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε γλψζε απηή ζα πξέπεη λα 

επηθεξνπνηείηαη ζπλερψο, ηφζν ζε ζέκαηα πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο  θξνληίδαο 

φζν θαη εμέιημεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ εηδηθνηήησλ. 

       Μεγάιε ζεκαζία ηέινο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο έρεη ε 

θαζεκεξηλή επηινγή ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία ζα γίλεη ε εθπαίδεπζε. Απηφ 

θπζηθά είλαη εθηθηφ ζε κεγάια λνζνθνκεία φπνπ ν θιηληθφο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη, 

αλάινγα κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ εμέιημή ηνπ κέζα απφ ην 

πξφγξακκα, λα επηιέμεη ηελ θχζε θαη ηελ βαξχηεηα ηεο επέκβαζεο,  ψζηε λα ππάξρεη 

θαη ε αληίζηνηρε πξφνδνο . 

 

5.2.4.1 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο  

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πνηθίιεο. 

εκαληηθφηεξε είλαη ε εθπαηδεπηηθή ζρέζε έλαο πξνο έλαλ αλάκεζα ζηνλ θιηληθφ 
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εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν. Ο εθπαηδεπηήο δηδάζθεη, ζπκβνπιεχεη θαη 

εκςπρψλεη ηνλ λνζειεπηή έσο φηνπ δηαπηζηψζεη φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αλεμάξηεηα
52

.  

  Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θάζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ηεο 

«εθπαίδεπζεο κέζσ θαζνδήγεζεο ζηελ ζέζε εξγαζίαο (Coaching)» θαη εθπαίδεπζεο 

κέζσ κέληνξα. H πξψηε είλαη κία ηερληθή φπνπ ν λένο εξγαδφκελνο εθπαηδεχεηαη ζηε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπ απφ έλαλ παιαηφηεξν εξγαδφκελν  πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ν 

θιηληθφο εθπαηδεπηήο. ηφρνο ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε αλάπηπμε πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Απνηειείηαη απφ : 

 Βνήζεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα θαηαλνήζεη πφζν θαιά απνδίδεη θαη ηη 

ρξεηάδεηαη λα κάζεη 

 Διεγρφκελε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 

 Υξήζε ζπκβάλησλ ζηελ δνπιεηά σο επθαηξίεο κάζεζεο  

 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζηνλ εξγαδφκελν γηα ην πψο λα θέξεη εηο πέξαο ηα 

εξγαζηαθά ηνπ θαζήθνληα, φηαλ ην ρξεηάδεηαη. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη : 

 Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ θαη θαζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο 

εξγαζίαο, πξάγκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ πξφθεηηαη γηα έλαλ ρψξν κε ηφζν 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο φπσο είλαη ην ρεηξνπξγείν 

 Ό,ηη καζαίλεη ν εθπαηδεπφκελνο ζρεηίδεηαη απφιπηα κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη 

έρεη άκεζε εθαξκνγή  

 Γελ απαηηνχληαη εηδηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη εμνπιηζκφο θαη έηζη δελ 

ππάξρεη θφζηνο  

 Οη φπνηεο δπζθνιίεο ή απνξίεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαιχπηνληαη άκεζα 

 Σν ελδηαθέξνλ παξακέλεη πςειφ αθνχ ν εθπαηδεπφκελνο δηαπηζηψλεη ακέζσο 

θαη ζηελ πξάμε ηελ πξφνδν ηνπ.  

          Σα πηζαλά  κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ εμαξηψληαη απφ ηελ εθαξκνγή θαη 

κπνξεί λα είλαη α) ζπρλά, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ν εθπαηδεπφκελνο αλαγθάδεηαη  

λα εξγαζηεί κφλνο ηνπ λσξίηεξα απφ φ,ηη ζα έπξεπε πξάγκα πνπ πξνθαιεί άγρνο θαη 

αλαζθάιεηα ζηνλ ίδην θαη ελδερνκέλσο δπζθνιία ζηελ ππφινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα 
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θαη β) αλ ν εθπαηδεπηήο δελ έρεη θαη ν ίδηνο  ιάβεη αλάινγε εθπαίδεπζε δηδαζθαιίαο, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ μέξεη πφηε, πσο θαη ηη λα δηδάμεη. 

  Ζ θχζε θαη νη απαηηήζεηο ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγνχλ 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζρέζεο «θεδεκνλίαο» αλάκεζα ζηνλ 

λνζειεπηή θαη ηνλ θιηληθφ εθπαηδεπηή ηνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρεη ε 

αλάγθε ελφο πξνζψπνπ αλαθνξάο, πνπ ζα ζπλερίζεη λα επηιχεη ηηο απνξίεο, λα 

ζπκβνπιεχεη λα θαζνδεγεί ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη εξγαζηαθήο εμέιημεο. Λφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, είλαη εχθνιν ν θιηληθφο εθπαηδεπηήο λα εμειηρζεί ζε κέληνξα ν 

νπνίνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηνπ λνζειεπηή πνπ 

εθπαίδεπζε. 

5.3 Τινπνίεζε 

 Ζ πινπνίεζε  ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο φζσλ 

αλαθέξζεθαλ. Ο θιηληθφο εθπαηδεπηήο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο  

θαη, αλ δηαπηζηψζεη αλάγθε κεηαβνιήο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ, επαλαζρεδηάδεη θαη 

ηξνπνπνηεί ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο φθεινο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ.   

 Οη πεξηεγρεηξεηηθνί θιηληθνί εθπαηδεπηέο  δηεμάγνπλ θπξίσο  ελδνυπεξεζηαθή 

εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηφζν ηνλ αξρηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φζν θαη ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο ξφινο ηνπο κπνξεί λα δηεπξπλζεί 

γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο  

θξνληίδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έλα νξγαλσηηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

παξεκβάζεσλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζ΄απηφ νη θιηληθνί εθπαηδεπηέο, πξέπεη 

λα δηαηεξνχλ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο λνζειεπηέο πνπ αζθνχλ  δηνίθεζε ζην 

πεξηεγρεηξηηηθφ πεξηβάιινλ
53

. εκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

θαη απνθπγή δηαθνπψλ θπξίσο ιφγσ απμεκέλσλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ε απνθπγή ελαιιαγήο θιηληθψλ εθπαηδεπηψλ. 

Ζ ζηαζεξφηεηα ζην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηή απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ζηελ δεκηνπξγία  « παηδεπηηθήο»  ζρέζεο . 
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5.4Αμηνιόγεζε 

Ζ θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. 

Χο αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο  νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη 

εθηίκεζε πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ επίηεπμε ησλ   πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
54

.  εκαίλεη, δειαδή, ε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε 

ην αλ ηειηθά αμίδεη ηνλ θφπν, ηελ πξνζπάζεηα  θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαηέζεθαλ θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ βειηηψζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα γίλεη ε εθπαίδεπζε πην 

απνηειεζκαηηθή. 

 Μία κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ή ηα 

θξηηήξηά ηεο, πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή 

εθπαίδεπζε, είλαη ησλ ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ φπσο ηα δηαηχπσζε ν D Kirkpatric ην 

1967: Αληίδξαζε, Μάζεζε, πκπεξηθνξά, Απνηειέζκαηα
55

. 

 

5.4.1Δπίπεδα αμηνιφγεζεο  

Αληίδξαζε: Αμηνιφγεζε βάζεη ησλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ εληππψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηελ εκπεηξία ηεο εθπαίδεπζεο. Ο θιηληθφο εθπαηδεπηήο 

επσθεινχκελνο απφ ηελ ζρέζε πνπ έρεη πιένλ δεκηνπξγεζεί ελζαξξχλεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν λνζειεπηή λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ην πφζν 

ελδηαθέξνπζα ε επράξηζηε είλαη ε εθπαίδεπζε  ή κε ην αλ έρεη ειιείςεηο . Δπίζεο 

απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηνλ πξντζηάκελν κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα 

αμηνινγεζεί παξάιιεια θαη ε απφδνζε ηνπ θιηληθνχ εθπαηδεπηή. 

Μάζεζε: ε πνην βαζκφ ν εθπαηδεπκέλνο πιένλ λνζειεπηήο έρεη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ εθπαίδεπζε θαη πνηεο 

αιιαγέο επαγγεικαηηθήο λννηξνπίαο θαη ζπλείδεζεο έρνπλ επηηεπρζεί. 

πκπεξηθνξά: Αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά δειαδή ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ 

θαηάιιειε  ζπκπεξηθνξά  πνπ απαηηεί ην πεξηεγρεηξεηηθφ πεξηβάιινλ. Όπσο έρεη 

απνδεηρζεί κε ζρεηηθέο κειέηεο ζηηο Ζ.Π.Α νη «δηαζπαζηηθέο» φπσο ραξαθηεξίδνληαη 
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Λεσλίδαο Υ. Υπηήξεο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Αζήλα 2001 

55
 D Kirkpatrick,Great Ideas Revisited:Revisiting Kirkpatrick‟s Four-Level  Model, Training and 

development Vol . 50, No1,January 1996 pg 54-57 
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ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πγεία  κπνξεί λα έρνπλ  δπζάξεζηεο επηπηψζεηο 

ζηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπ αζζελή θαη ζηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

56
. Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη ηεθκεξησκέλεο παξεκβάζεηο θαηά ησλ 

δηαζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ε εθπαίδεπζε 
57

 .Οη εθπαηδεπηηθέο  κέζνδνη πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηνπ κέληνξα ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθνί 

ηξφπνη ζηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ  θαηά  ησλ δηαζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
58

.   

Απνηειέζκαηα: H αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν ησλ 

απνηειεζκάησλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ πξνζθέξεη ν εθπαηδεπζείο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Αθνξά επίζεο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά. Δίλαη κία δηαδηθαζία κέηξεζεο  ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ην ηνκέα ησλ 

ρεηξνπξγείσλ. 

Σα ζπλερψο απμαλφκελα ζηνηρεία δείρλνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο 

ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρνπλ νη πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ, κε ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο. ε 

                                                 
56

 πγθεθξηκέλα νη ζπκπεξηθνξέο απηέο απεηινχλ ηελ πγεία ησλ αζζελψλ ιφγσ ησλ εκπνδίσλ ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ε κία κειέηε 4.539 εξγαδνκέλσλ ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ην 67% αηζζάλζεθε φηη  ππήξρε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαζπαζηηθψλ  

ζπκπεξηθνξψλ  θαη  ησλ δπζάξεζησλ  γεγνλφησλ. Σν 71% ζεψξεζε φηη  ππήξρε κηα ηέηνηα ζχλδεζε κε 

ιαλζαζκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ην 27% ζεψξεζε φηη  ππήξρε ζχλδεζε κε ζλεζηκφηεηα αζζελψλ 

Alan H. Rosenstein, M.D., M.B.A.; Michelle O‟Daniel, M.H.A., M.S.G.: «A Survey of the Impact of 

Disruptive Behaviors and Communication Defects on Patient Safety»The Joint Commission Journal on 

Qualityand Patient Safety August 2008 Volume34Number8  

http://www.physiciandisruptivebehavior.com/admin/articles/4.pdf 

 

57
 ε κηα κειέηε απφ Rosenstein (2002) 24% ησλ λνζειεπηψλ, ην 21,3% ησλ γηαηξψλ θαη ην 20,8% 

ησλ δηνηθεηηθψλ  ζηειερψλ δήισζε φηη ε  απαηηνχκελε ζηξαηεγηθή γηα ηε κείσζε ησλ δηαζπαζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ  ήηαλ ηεο  δηδαζθαιίαο ησλ λνζειεπηψλ  θαη ησλ γηαηξψλ κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπο Rosenstein AH. “Original research: nurse-physician relationships: impact on 

nurse satisfaction and retention”. Am J Nurs. 2002 Jun;102(6):26-34. 

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12394075 

58 
Porto&Lauvre “Combating Disruptive Behaviors:Strategies to Promote a Healthy Work Enviroment 

2006” the online journal of issues  in nursing  Vol 15-2010 No1 Jan 2010  

http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN
 

 

http://www.physiciandisruptivebehavior.com/admin/articles/4.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenstein%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12394075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12394075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12394075
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN
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ζρεηηθή έξεπλα ζηελ Απζηξαιία, κε ζθνπφ λα πεξηγξαθεί ε επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε εξγαιείν 98 ζηνηρείσλ κνηξαζκέλα ζε νθηψ 

ηνκείο πνπ αληαλαθινχλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο. Δξσηήζεθαλ 345 

πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο δχν λνζνθνκείσλ θαη ε εθαξκνγή πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο ζηα απνηειέζκαηα έδεημε  φηη ε εκπεηξία θαη ε εμεηδίθεπζε  

ζπλέβαιαλ ζην 23% ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ αληίιεςε ησλ λνζειεπηψλ γηα ηελ 

θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
59

.πλεπψο ηα ηέζζεξα επίπεδα ηεο 

αμηνιφγεζεο αθνινπζνχλ ην έλα ην άιιν ζαλ ζθαινπάηηα ζε κία θιίκαθα. Γειαδή  ε 

εθπαίδεπζε νδεγεί ζε αληίδξαζε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, ε νπνία νδεγεί ζε κάζεζε, 

ε νπνία νδεγεί ζε αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο 

ζην ηκήκα. Σα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε  είλαη 

εξσηεκαηνιφγηα, έιεγρνη γλψζεσλ  θαη ζπλεληεχμεηο . 

εκαληηθφ εξγαιείν επίζεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο 

πεξηεγρεηξεηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ  δεμηνηήησλ – 

ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο . Ζ εθηίκεζε- αμηνιφγεζε  

δεμηνηήησλ είλαη θξίζηκε γηα πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο ηαηξηθήο, ηεο λνκηθήο, ηεο λνζειεπηηθήο θαη  ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. Πνιινί λνζειεπηέο- managers  θαη θιηληθνί εθπαηδεπηέο 

ππεχζπλνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ λνζειεπηηθψλ δεμηνηήησλ 
60

 αλαδεηνχλ ζπλερψο 

κεζφδνπο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ λνζειεπηηθψλ ζηειερψλ ησλ 

κνλάδσλ ηνπο. ρεηηθφ  άξζξν  πνπ  δεκνζηεχηεθε απφ ηα - North Georgia College 

θαη State University, Dahlonega, Georgia ην 2009   πξνηείλεη  ηελ  δηαδηθαζία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ (portfolio process), ε νπνία είλαη κηα κέζνδνο γηα ηελ επηθχξσζε ησλ 

                                                 
59 Gillespie BM, Chaboyer W, Wallis M, Werder “H. Education and experience make a difference: 

results of a predictor study.” AORN J. 2011 Jul;94(1):78-90. Research Centre for Clinical and 

Community Practice Innovation and School of Nursing and Midwifery, Griffith University, Gold 

Coast, Queensland, Australia). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21722773 

 

60
 Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο  απηήο   ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο αμηνινγήζεη ησλ 

λνζειεπηψλ  θαη ζην εμσηεξηθφ γηα  ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ δηαπίζηεπζεο  ησλ λνζειεπηψλ, 

νη νπνίνη αλαδεηνχλ ζπλερψο επηθεξνπνηεκέλα  ζηνηρεία  γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηήζεη , ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ησλ πηζηνπνηήζεσλ. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gillespie%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21722773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaboyer%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21722773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wallis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21722773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Werder%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21722773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21722773
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πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηηεπγκάησλ κε έλα δηαδξαζηηθφ θαη 

πνιπδηάζηαην ηξφπν
61

.  

 

5.5πλερηδόκελε εθπαίδεπζε γηα ηελ άζθεζε ηεο ζύγρξνλεο πεξηγρεηξεηηθήο 

λνζειεπηηθήο  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο αλαθέξεη, φηη ε ζπλερηδφκελε λνζειεπηηθή 

εθπαίδεπζε (.Ν.Δ.) είλαη ε εθπαίδεπζε ηελ νπνία ιεηηνπξγφο πγείαο ιακβάλεη κεηά 

ην ηέινο ηεο βαζηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο 

πξνεγκέλεο εθπαίδεπζεο, γεληθήο ή εηδηθφηεηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο 

εθαξκνγήο θαη φρη γηα ηελ απφθηεζε λένπ δηπιψκαηνο ή άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο
62

.  

H πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή απαηηεί ηελ ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηεο 

γλψζεο κε ζθνπφ ηελ ζπκπφξεπζε ησλ λνζειεπηψλ ησλ ρεηξνπξγείσλ κε ηηο ζπλερψο 

εμειηζζφκελεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο, ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξνρήο 

θξνληίδαο θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ θαζεκεξηλά εηζάγνληαη ζην 

πεξηεγρεηξεηηθφ πεξηβάιινλ. Ο λνζειεπηήο είλαη αλαγθαίν λα θαηεπζχλεηαη ζηελ 

ζπλερή αλάπηπμε κέζσ ηεο .Ν.Δ. θαη, γηαηί φρη, ζηελ αλαδήηεζε εξγαιείσλ  θαη 

γλψζεσλ απφ άιιεο επηζηήκεο. 

ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζην ηκήκα γεληθψλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Γ.Π.Ν. 

Θεζζαινλίθεο «Α.Υ.Δ.Π.Α.»  κε ζέκα «Ζ αλάγθε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ άζθεζε ηεο ζχγρξνλεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο» κε δείγκα 150 

εξγαδνκέλσλ ζε κνλάδεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ  ην 94% 

ησλ εξσηεζέλησλ ζεψξεζε απαξαίηεηε ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

                                                 
61 Byrne Michelle, Schroeter, Kathryn, Carter Shannon, Mower Julie” The professional portfolio: an 

evidence-based assessment method” Journal of continuing education in nursing2009 Dec;40(12):545-

52. doi: 10.3928/00220124-20091119-07) 

 

62
 EURO Reports and studies 33, (1980). Continuing education of health personnel and its evaluation.        

http://whqlibdoc.who.int/euro/r&s/EURO_R&S_33.pdf 

 

http://whqlibdoc.who.int/euro/r&s/EURO_R&S_33.pdf
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ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ  βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο ελψ 

ην 90% δήισζε πσο ζα ήζειε λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνην πξφγξακκα
63

.   

Αληίζεηα, ζε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην ίδην ζέκα θαη έγηλε ζηελ Βφξεηα Αγγιία  

κεηαμχ ησλ εηψλ 2006-2007 επξήκαηα έδεημαλ φηη, ελψ ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε δελ έρεη  άκεζν αληίθηππν ζηελ πξάμε, ε  αλάπηπμε απμεκέλεο  γλψζεο  

αχμεζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ εαπηφ ηνπο  θαη  δηεπθφιπλε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ακθηζβήηεζε ησλ ηαηξψλ  

ζπλαδέιθσλ. Ζ βειηίσζε ζηελ  δηεπαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία απέδσζε  έκκεζα ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ. Ζ δηαξθήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θάλεθε 

λα νδεγεί  ζε εγγελήο  αιιαγέο ζηνπο πεξηεγρεηξεηηθνχο λνζειεπηέο,  φρη απιψο ζε  

αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ απμεκέλε γλψζε θαη ε εκπηζηνζχλε επεξέαζε ηελ 

ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηε ζρέζε γηαηξνχ-λνζειεπηή  ζην βξεηαληθφ πεξηεγρεηξεηηθφ 

πεξηβάιινλ
64

. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε  κφλν ζεηηθή επίδξαζε 

κπνξεί λα έρεη ζηελ πνηφηεηα ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο θξνληίδαο. 

 

5.5.1 Σπλερηδφκελε ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε.  

Σα βήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο λενεηζεξρνκέλσλ εθαξκφδνληαη 

θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. 

 Ζ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γίλεηαη αθξηβψο κε ηνπο ηξφπνπο  

πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. ηελ ζπλέρεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο, γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο  ιακβάλνληαο 

ππφςε  ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο : 

 Υξόλνο: Δίλαη απαξαίηεην λα εμεπξεζεί ρξφλνο ν νπνίνο δελ ζα επεξεάζεη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη δελ ζα είλαη κεηά ηελ ιήμε ηεο βάξδηαο ψζηε 

νη λνζειεπηέο λα είλαη μεθνχξαζηνη θαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ. 

Ηδαληθφο ρξφλνο  είλαη ην πξσί πεξί ηελ έλαξμε ησλ ρεηξνπξγείσλ νπφηε κε 

θαηάιιειε νξγάλσζε είλαη εθηθηή ε δηεμαγσγή ελδνθιηληθψλ καζεκάησλ. 

                                                 
63

 Πεηξίδεο Πξφδξνκνο :Ζ αλάγθε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζχγρξνλεο         

πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο , Πξαθηηθά 18
νπ

 παλειιήληνπ ζπλεδξίνπ πεξηεγρεηξηηηθψλ λνζειεπηψλ 

.Τ.Γ.Ν.Ο.Υ  Αζήλα 2007 

64
 Tame SL. The effect of continuing professional education on perioperative nurses' relationships with 

medical staff: findings from a qualitative study. J Adv Nurs. 2012 Jun 19. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2012.06065.). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22709362 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22709362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22709362
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 Υώξνο: Σα ελδνθιηληθά καζήκαηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε άλεην  θαη 

επράξηζην πεξηβάιινλ, πνπ λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα 

παξνπζηάζεηο , πξνβνιέο  θ.ι.π. 

 Αληηθείκελα: Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα αληηθείκελα εθπαίδεπζεο πξνθχπηνπλ 

θπξίσο απφ ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Κάπνηα γεγνλφηα θαηά 

ηελ ξνή ηεο εξγαζίαο, επράξηζηα ή δπζάξεζηα, κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

αθεηεξία ή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αλαγθαηφηεηα γηα κηα εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη γηα πξψηε θνξά, φπσο κηα λέα 

ρεηξνπξγηθή κέζνδνο ή θάηη λέν πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί.  

 Δθπαηδεπηέο: Οη εθπαηδεπηέο θπξίσο είλαη έκπεηξνη λνζειεπηέο ζηνπο 

νπνίνπο αλαηίζεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ή ηνλ ππεχζπλν εθπαίδεπζεο ε 

αλάπηπμε αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί φπσο πξναλαθέξζεθε. Δπίζεο, 

κπνξεί λα είλαη ηαηξνί ε επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο , ησλ νπνίσλ ην έξγν 

θαη ε γλψζε ζρεηίδεηαη  κπνξεί λα πξνάγεη ηελ πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα. 

 πκκεηνρή πξνζωπηθνύ: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη ε ελζάξξπλζε θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ. Έλα ζεκαληηθφ 

θίλεηξν π.ρ κπνξεί λα είλαη ε απφθηεζε  κηαο λέαο γλψζεο γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηεο εξγαζίαο κε ιηγφηεξν θφπν ή ζηξεο . 

 

5.5.2Δθπαίδεπζε εθηφο ππεξεζίαο: Ζ κφληκε έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

παξέρεη ειάρηζηεο επθαηξίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή  λνζειεπηψλ ζε πξνγξάκκαηα εθηφο 

ππεξεζίαο. Οη πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα 

θαη ζπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή φζν θαη 

παξεκθεξή αληηθείκελα.  

 

5.5.3Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο  

Δθπαίδεπζε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο: Πξφθεηηαη γηα παξαδνζηαθή κέζνδν 

εθπαίδεπζεο κε βάζε ηελ νπνία ππφ κνξθή δηαιέμεσλ  ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν 

νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ ζεσξεηηθέο γλψζεηο θπξίσο ( θαη ιηγφηεξν δεμηφηεηεο ) 

ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ηνπο. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη επηκέξνπο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο, φπσο ε κειέηε πεξηπηψζεσλ θαη ε  ππφδεζε ξφισλ. 
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Γπλακηθή νκάδσλ θαη νκαδηθέο αζθήζεηο  

θνπφο εδψ είλαη ε δηακφξθσζε νκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο  πνπ ζηνρεχεη ζην λα 

κάζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη λα ιχλνπλ ζπιινγηθά ηα πξνβιήκαηα. ηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή πξαθηηθή ε ζπκπεξηθνξά νκάδνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ εξγαζία ηνπ ελφο επεξεάδεη ηελ εξγαζία ηνπ άιινπ θαη φηαλ 

έλα κέινο ηεο νκάδαο δελ απνδίδεη επεξεάδεη ηελ εξγαζία ησλ ππνινίπσλ. 

Δθπαίδεπζε ζε εηδηθά ζέκαηα  

Αθνξά ηελ εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ηνκείο φπσο: 

 Γηαρείξηζε ρξφλνπ 

 Έιεγρνο άγρνπο  

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

 Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

 Γηαρείξηζε αιιαγψλ. 

Δθπαίδεπζε κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο  

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο σο  εθπαηδεπηηθά κέζα. Δίλαη δε ηφζν επξεία ε 

ρξήζε ηνπο, ψζηε λα γίλεηαη ιφγνο γηα νπηηθναθνπζηηθέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο , γηα 

κέζνδν ηειεεθπαίδεπζεο θαη γηα εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο κε ηελ ρξήζε  

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Σα ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, φπσο νη βηληενηαηλίεο ή νη παξνπζηάζεηο κε 

δηαθάλεηεο είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε, θπξίσο φηαλ 

πξφθεηηαη λα πεξηγξαθνχλ δεμηφηεηεο, δηαδηθαζίεο,  ρξήζε εμνπιηζκνχ,  

ζπκπεξηθνξέο θ.ι.π. ε ζρεηηθφ άξζξν πνπ  δεκνζηεχηεθε απφ ην πεξηεγρεηξεηηθφ 

θέληξν ηνπ McGill University Health Center αλαθέξεηαη ε ρξήζε ησλ βίληεν ηαηληψλ 

σο  παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ λνζειεπηψλ. 

ην άξζξν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν  ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο  ηνπ Κolb σο  

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο  βηβιηνγξαθίαο
65

.  

Μία εμ ίζνπ ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη ε κέζνδνο ηεο ηειεεθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο ηνπ ρεηξνπξγείνπ δεκηνπξγψληαο  επαγγεικαηηθή 

                                                 
65 Vigeant D, Lefebvre H, Reidy M: «Σhe use of video as a pedagogic tool for the training of 

perioperative nurses: a   literature review». Canadian  Oper Room Nurs J. 2008 Mar;26(1):8-9, 14-5, 

17-20.PMID- 18395023 
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νκάδα κέζσ ησλ social media  ε απιά ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  

πξνεηνηκάδεη θαη θνηλνπνηεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (θείκελα, άξζξα, ηαηλίεο, e- books) 

κε ην νπνίν  πξνεηνηκάδεη ην πξνζσπηθφ θαη γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ 

ελδνθιηληθψλ καζεκάησλ. ε ζρεηηθφ άξζξν απφ ην ηκήκα λνζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Pusan ηεο Νφηηαο Κνξέαο αλαθέξεηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο (e- learning) κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ ζθαικάησλ θαη 

ησλ αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ απφ ηνπο πεξηεγρεηξεηηθνχο λνζειεπηέο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ  ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζρεηηθά κηθξή κείσζε ησλ ζθαικάησλ θαη αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ 
66

. 

 Ζ εθπαίδεπζε κε  ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ 

πιενλεθηήκαηα: 

 Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε 

 Μπνξεί λα γίλεη εθηφο ππεξεζίαο θαη ζε ρξφλν κε παξαγσγηθφ 

 Γελ απαηηεί θάπνην θφζηνο  

 Γελ ράλεηαη ιφγσ απνπζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ 

 Ζ εθπαίδεπζε αθνινπζεί ηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ 

 Μπνξεί λα γίλεη επαλάιεςε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπφκελνο 

 

Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη ε απνπζία ηεο «πξφζσπν κε πξφζσπν 

επαθήο» κεηαμχ δηδάζθνληνο θαη δηδαζθνκέλνπ, ε απαξαίηεηε γλψζε ρξήζεο Ζ.Τ. 

θαη ε χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Δθπαίδεπζε κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζνκνίσζεο  

Ζ κέζνδνο απηή πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ζέζεο εξγαζίαο ζε ρψξν πνπ είηε αλήθεη 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αιιά βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο  είηε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ρψξν (εξγαζηήξην) θαη κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Οη εθπαηδεπφκελνη καζαίλνπλ είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ίδην ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο είηε πξνζνκνηψζεηο ηνπ  

( πξνζνκνησηέο). 

                                                 
66

 Kim JS, Kim MS, Hwang SK: «Development of an E-learning Education Program for Preventing 

Nursing Errors and Adverse Events of Operating Room Nurses». Department of Nursing, Pusan 

National University,  Korea. J Korean  Acad Adult Nurs. 2005 Dec;17(5):697-708. Korean) 
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Υσξίο ηελ πίεζε ηεο δνπιεηάο θαη ηελ ελφριεζε απφ ζνξχβνπο νη εξγαδφκελνη 

απηνζπγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν θαη καζαίλνπλ γξήγνξα
67

. 

 ηελ πεξηεγρεηξεηηθή εθπαίδεπζε ην θαηαιιειφηεξν πεξηβάιινλ είλαη ε 

αίζνπζα ηνπ ρεηξνπξγείνπ ζε κε ιεηηνπξγία.  

 ε ζρεηηθφ άξζξν αλαθέξεηαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο εθπαίδεπζεο κε ηελ ρξήζε πςειήο πνηφηεηαο πξνζνκνίσζεο 

ζηελ παξνρή θξνληίδαο κέζα απφ ζπκπεξηθνξέο νκαδηθήο εξγαζίαο ζην ρεηξνπξγείν. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε δηεπηζηεκνληθψλ 

νκάδσλ  κε ηελ ρξήζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο πξνζνκνίσζεο ζην ζηάδην ηεο παξνρήο 

θξνληίδαο αχμεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνψζεζεο νκαδηθψλ δεμηνηήησλ 

αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο νκάδαο 
68

. Αληίζηνηρε κειέηε απφ 

ην  Louisiana State University Health Sciences  έγηλε ζε ηξείο ρεηξνπξγηθέο  νκάδεο 

πξνζνκνίσζε ζχκθσλα κε ην πξφηππα ηεο εθπαίδεπζεο ζηα αεξνζθάθε θαη 

αθνξνχζε ηελ δηελέξγεηα  ειάρηζηα επεκβαηηθψλ ρεηξνπξγείσλ.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε ζεηηθέο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο θαη αχμεζε  

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ νκαδηθή αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ
69

. 

Σέινο, ζε άιιε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε κέζσ πξνζνκνίσζεο 

πεξηγξάθεηαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ρεηξνπξγηθψλ νκάδσλ κε ηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ζελάξηα κε θαηαζηάζεηο απεηιεηηθέο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα απνδεηρηεί θξίζηκε γηα ηελ 

αλζξψπηλε δσή θαη ε νκαδηθή πξνζνκνίσζε ζπκβάιεη   ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 
70

 

                                                 
67

 Λεσλίδαο Υ. Υπηήξεο: Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ.Αζήλα 2001 

 

68 Healey AN, Vincent, C A «Defining the technical skills of teamwork in surgery Quality & safety in 

health care2006 Aug;15(4):231-4.) Clinical Safety Research Unit, Imperial College, University of 

London, St Mary's Hospital, London W2 1NY, UK. a.healey@imperial.ac.uk 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885245 

 

69
 Gururaja, Ramnarayan Paragi: “Attitudinal changes resulting from repetitive training of operating 

room personnel using of high-fidelity simulation at the point of care”. The American surgeon. 2009 

Jul;75(7):584-90; discussion 590-1 

70
 Anderson M, Leflore J: “Playing it safe: simulated team training in the OR”. AORN J. 2008. 

  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885245


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

54 
 

ΚΔΦ.6. ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Δίλαη γλσζηφ φηη  θαη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ε επηινγή πξνζσπηθνχ γίλεηαη    

κε ηνλ ζπζηεκαηηθφηεξν ηξφπν, απηφ δελ δηαζθαιίδεη απφ κφλν ηνπ  φηη νη ηθαλνί θαη 

απνδνηηθνί ππάιιεινη ζα παξακέλνπλ πάληα φπσο ήηαλ θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ   θαη ηε ζπλερή θαη  ηαπηφρξνλε εμέιημε ησλ παξακέηξσλ 

φπσο ε ηερλνινγία ε ηαηξηθή, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί 

λα ζσξεζνχλ αλεπαξθείο θαη μεπεξαζκέλεο. Δίλαη απαξαίηεηε ινηπφλ ε ζπλερήο 

αλάπηπμε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δηα κέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε πςειά επίπεδα. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ σο 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κηα επέλδπζε πνπ πξνζηαηεχεη ηελ αμία ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηνλ επηειηζκφ. 

  Ζ λνζειεπηηθή ππεξεζία σο «βηνκεραλία» παξνρήο ππεξεζηψλ ζα ζπλερίζεη 

λα αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, βαζηδφκελε ζηελ εληαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε  λέσλ ξφισλ 

θαη ζα απαηηεί απμεκέλα θεθάιαηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  (Α.Α.Γ.) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θηλεηνπνηεί ηνπο ππαιιήινπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ δεκηνπξγηθά. Πξνζθέξεη ην εξέζηζκα πνπ θηλεηνπνηεί ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ψζηε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο πειάηεο 

– αζζελείο ζε πςειά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξφηππα πνπ δηαηεξνχλ ην θχξνο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο θξνληίδαο πγείαο. Mε ηνλ ηξφπν απηφ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δσήο, ελψ ηαπηφρξνλα νη αζζελείο αληηκεησπίδνληαη κε 

επηηπρία.  

ηελ ΑΑΓ εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο. Μέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ην πξνζσπηθφ εμειίζζεηαη θαη θεξδίδεη απφ ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ ΑΑΓ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί δηα βίνπ, πξάγκα πνπ εμεγεί θαη ηελ ζρέζε ηεο κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζε. Δπηπιένλ είλαη κηα δηαδηθαζία ππνβνήζεζεο 
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θαη ζπκκεηνρήο  πνπ νδεγεί ζηελ επαγγεικαηηθή  επάξθεηα θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

λνζειεπηή  ηφζν κε ηελ λνζειεπηηθή δηαδηθαζία φζν θαη κε ηελ ηειηθή έθβαζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ θξνληίδεη. Ζ δηαδηθαζία ηεο ΑΑΓ δηεπθνιχλεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αηφκσλ, ηνλ απηνζεβαζκφ, εζηηάδεηαη ζε άκεζα πξνβιήκαηα 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη νη δηεπζπληέο ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα 

νη θαηέρνληεο ζέζεηο δηνηθεηηθήο επζχλεο ζηελ λνζειεπηηθή  είλαη απαξαίηεην λα 

εθπαηδεπζνχλ θαη λα θαηέρνπλ ηελ ζεσξία ηεο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Η 

παξαπάλσ ζεσξία πεξηιακβάλεη, ηελ ζεσξία ηεο αιιαγήο, ηεο επίιπζεο  πξνβιεκάησλ,  

ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ηεο εγεζίαο, ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο, ηεο αλάζεζεο θαζεθφλησλ, θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ . ηελ λνζειεπηηθή ε ΑΑΓ ζα πξέπεη λα είλαη έλα ελεξγεηηθφ 

πξφγξακκα θαη λα απνηειεί κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ππεξεζίαο 
71

. 

Οη δηνηθεηέο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη νη πξντζηάκελνη ησλ 

λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα επίπεδα, καζαίλνπλ θαη  αληηιακβάλνληαη   φηη ε 

απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη απνηέιεζκα πξνεγκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ΑΑΓ. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηεπθνιχλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ 

ηελ αμηνπηζηία, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ απηνλνκία, θαη ηελ αλάδεημε 

ηαιέλησλ. Όια ηα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κε πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη δίθαηεο , πξνάγνπλ ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ειαηηψλνπλ 

ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ρσξίο άζθνπε έκθαζε ζην 

ζέκα ηνπ θφζηνπο. Δμαζθαιίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δχζθνιν 

πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ειαηηψλεηαη ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο 

πξνζσπηθνχ πνπ είλαη θαη αθξηβή αιιά θαη ζρεδφλ αδχλαηε γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα 

ηεο πγείαο. Δπνκέλσο ηα θαιά πξνγξάκκαηα ΑΑΓ είλαη νηθνλνκηθψο απνηειεζκαηηθά    

6.1.Αλζξωπηλν Κεθάιαην .  

Ο φξνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ έρεη αλαθεξζεί ζηνλ 18ν αηψλα απφ ηνλ 

νηθνλνκνιφγν  Adam Smith , φκσο ε  αλάδεημή ηνπ σο νηθνλνκηθήο έλλνηαο έγηλε ζηα  
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 Russell C. Swansburg, Richard j. Swansburg Eηζαγσγή ζηελ Ννζειεπηηθή δηνίθεζε θαη εγεζία. 

Αζήλα 1999 
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ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 θαη ηνπ ΄60. Δθείλε ηελ επνρή νηθνλνκνιφγνη φπσο ν 

 Theodor  Schultz 
72

 άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην «θεθάιαην» γηα λα εξκελεχζνπλ 

ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ζηελ πξναγσγή ηεο 

επεκεξίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπνζηήξημαλ, φηη νη άλζξσπνη επελδχνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο γηα λα ζπγθεληξψζνπλ έλα απφζεκα 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ κπνξεί λα απνθέξεη καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο. Ζ 

ελ ιφγσ επέλδπζε κπνξεί επίζεο λα σθειήζεη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη λα βνεζήζεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο .Έηζη ζπλήζσο ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

νξίδεηαη γεληθά φηη πεξηιακβάλεη έλα κείγκα απφ ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη 

δεμηφηεηεο, γλψζεηο πνπ απνθηνχλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. 

χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ην Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη ηε γλψζε, ηα 

νθέιε απφ απηφ ην ζπλδπαζκφ, ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία 

ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. ε επίπεδν αηφκνπ, νη απνδνρέο ηείλνπλ λα 

απμάλνληαη αηζζεηά, θαζψο απμάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. ε κεξηθέο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ, φπσο ζηε Γαλία θαη ηε Νέα Εειαλδία, νη απνδνρέο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

απνθνίησλ είλαη πεξίπνπ έλα ηέηαξην πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ απνθνίησλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Όκσο, ζε άιιεο ρψξεο, ε αληζφηεηα απηή είλαη αθφκε 

πην εκθαλήο θαη αλέξρεηαη έσο θαη ζην 120%. Ζ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

ρσξψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αλαδπφκελε νηθνλνκία ηεο γλψζεο εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο, 

ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηξφπνπο επίηεπμεο 

απηνχ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζήκεξα φιν θαη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Καηά κέζν φξν, νη 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ δαπαλνχλ πεξίπνπ 5% ηνπ ΑΔΠ ζηελ εθπαίδεπζε, εθ ηνπ νπνίνπ ην 

δηπιάζην πνζνζηφ δηνρεηεχεηαη ζηελ ηξηηνβάζκηα ζε ζρέζε κε ηελ πξσηνβάζκηα. 

Ζ  επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ε απφθηεζε  

πξνζηηζέκελεο  αμίαο  κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ θαηάξηηζε, 

θαη ηελ δηα βίνπ κάζεζε. Ζ γήξαλζε ησλ πιεζπζκψλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ αζθεί πίεζε ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπληαμηνδνηεζνχλ αξγφηεξα. 

Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέξζνπλ ζηηο γξήγνξεο κεηαβνιέο πνπ 

                                                 
72

 Theodore W. Shults:Investment in human capital. The American Economic Revieu volume 11 ,1961 
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ζπληεινχληαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Όκσο απηφ δελ αθνξά κφλν ηα άηνκα πνπ 

πιεζηάδνπλ ζην ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Οη εξγαδφκελνη φισλ 

ησλ ειηθηψλ πξέπεη λα αλαβαζκίδνπλ ζπλερψο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο απνδνρέο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ράζνπλ ηε ζέζε ηνπο. 

ην ζέκα ηεο θαηάξηηζεο ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ αθνχ νη άλδξεο πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαλία νη 

εξγαδφκελνη παξαθνινπζνχλ ζρεδφλ 1.000 ψξεο άηππεο θαηάξηηζεο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εξγαζία ηνπο ελψ ζηελ Ηηαιία είλαη ιηγφηεξεο απφ 100
73

. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ 

νηθνγέλεηα θάλεη ηνπο ελήιηθεο λα αηζζάλνληαη φηη δελ έρνπλ ρξφλν γηα πεξαηηέξσ 

ζπνπδέο. Σν εκπφδην απηφ κπνξεί λα αξζεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, εάλ δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ελήιηθεο λα απνθηήζνπλ πηζηνπνηεκέλα πξνζφληα ζε κεγαιχηεξα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε ην ξπζκφ πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. 

Μηα αλαδπφκελε ζεσξία γηα ηελ Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  ε νπνία 

αθνξά θαη ηνπο λνζειεπηέο  είλαη φηη νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο πςειήο νηθνλνκηθήο αμίαο. 

ε έλαλ θφζκν φπνπ θπξηαξρεί ε ηερλνινγία, ην θεθάιαην ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο είλαη ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ηεο, πνπ επηειίδνληαη φζν αλαδχεηαη ε λέα 

ηερλνινγία. Οη εξγνδφηεο επελδχνπλ ζην αλζξψπηλφ ηνπο θεθάιαην πξνζθέξνληαο 

πξνγξάκκαηα ΑΑΓ ππφ ηε κνξθή ηεο εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. «Η νηθνλνκία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη έλα 

ζχζηεκα “εηζξνψλ/εθξνψλ” (εηζξνέο/εθξνέο), δηαδηθαζηψλ θαη πξνζαξκνγψλ ηηο 

νπνίεο ηα πξφζσπα, νη εηαηξίεο, νη θπβεξλεηηθνί παξάγνληεο, ηα ηδξχκαηα θαη νη 

θνηλσλίεο ζεζπίδνπλ, γηα ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο απφδνζεο πνπ ν 

άλζξσπνο είηε σο άηνκν είηε σο νκάδα αηφκσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία, 

ζηελ νηθνλνκία, ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εξγνδφηεο ή ζηνλ εαπηφ ηνπ»
74
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 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_13/09/2007_203355 
74

  G.S Odiorne ,Strategic Management of Human Resourses (San fransisko :Jossey-Bass,1984) 
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ηε λνζειεπηηθή, “νη εηζξνέο” είλαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη 

κφιηο πξνζιεθζεί, πνπ πξνζέξρεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο κε κηα πιεζψξα εθνδίσλ, 

φπσο είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εηδηθφηεηαο, ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ε 

πηζηνπνίεζε εθπαίδεπζεο ζην αληηθείκελν ηεο ππνζηήξημεο ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη επηδεμηφηεηεο ζηε δηνίθεζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα. 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

πεξηιακβάλνληαη ν πξνζαλαηνιηζκφο, νη παξεκβάζεηο, νη θαλνληζκνί, ε εμέιημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε πηζηνπνίεζε θαη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Ζ απην-θαηεπζπλφκελε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηεο ζπλερνχο  

κειέηεο, απμάλνπλ ηελ αμία ησλ λνζειεπηψλ. Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο νδεγνχλ 

ζηελ πξνζαξκνγή  θαη ηελ αλάπηπμε, δηαηεξψληαο θαη απμάλνληαο ηελ αμία ηνπ 

θεθαιαίνπ ησλ λνζειεπηψλ. 

“Δθξνέο” απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη 

ε ηθαλφηεηα, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ε αμία πνπ πξνζηίζεηαη ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην.  

ηελ πξναλαθεξζείζα  πξνζαξκνγή  πεξηιακβάλεηαη ε εθ λένπ εθπαίδεπζε 

θαζψο εκθαλίδνληαη λέεο εξγαζίεο, κέζνδνη θαη ηερλνινγίεο, θαζψο  θαη ε επαλέληαμε  

κεηά απφ θελά ή δηαθνπέο ζηελ απαζρφιεζε. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην – νη 

επαγγεικαηίεο λνζειεπηέο- δηαηεξνχλ ηελ αμία ηνπο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΑΑΓ 

πνπ ηνπο θηλεηνπνηνχλ θαη πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ην επάγγεικα. 

Ο  Odiorne 
75

αλαθέξεη φηη ηα ακεξηθαληθά  θνηλνηηθά  θνιέγηα είλαη κηα 

αλακθηζβήηεηε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν θεθάιαην  επεηδή ηα πξντφληα ηνπο  

απμάλνπλ ην πξνζσπηθφ σο «εηζξνή» κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, 

πξάγκα ην νπνίν ζεσξεηηθά ζπκβαίλεη κέζα απφ νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θπζηθά θαη απφ ηελ λνζειεπηηθή εθπαίδεπζε . 

 

6.2Σππνινγία ηεο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ γηα ην πξνζωπηθό. 

Ο  Οdiorne  πξνηείλεη κία ηππνινγία ηεζζάξσλ  θαηεγνξηψλ-ζηαδίσλ  γηα ηελ ΑΑΓ 

ηνπ πξνζσπηθνχ: αζηέξεο, ζθιεξά εξγαδφκελνη, πξνβιεκαηηθνί, αθαηάιιεινη θαη 

πξνηείλεη ηελ μερσξηζηή εθπαίδεπζε ηεο θάζε νκάδαο σο εμήο :
76
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«Αζηέξεο»: Αληηπξνζσπεχνπλ κηα κηθξή νκάδα  ηνπ πξνζσπηθνχ κε εμαηξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη απφδνζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζ‟ απηέο. Οη εξγαδφκελνη απηνί αθνχ 

αμηνινγεζνχλ  λα  αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο πξντζηάκελνπο, πξέπεη  λα ηχρνπλ ηεο 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Μέζα απφ απηή ηελ νκάδα ζα επηιεγνχλ νη κειινληηθνί 

πξντζηάκελνη θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα  επηιέμνπλ θαη ζα εθπαηδεχζνπλ άιινπο 

«αζηέξεο». Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη  ε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, ε νπνία 

ζηελ πεξίπησζε ηεο λνζειεπηηθήο είλαη πξνζεισκέλε ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε θαη εμέιημε. 

«θιεξά εξγαδόκελνη»: Ζ νκάδα απηή πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα θαη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ε απφδνζή ησλ 

εξγαδφκελσλ. H θηλεηνπνίεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ησλ 

Maslow
77

 , Mc Gregor
78

  θαη  Hertzeberg
79

. Ζ  αληακνηβή γηα ηελ δνπιεηά ηνπο ζα 

                                                 

77
 Μία απφ ηηο γλσζηφηεξεο ζεσξίεο ηνπ Maslow είλαη ε ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο αλαγθψλ. 

χκθσλα κε ηνλ A. Maslow (6) κφλν αλάγθεο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί είλαη παξάγνληεο 

ππνθίλεζεο. Σηο αλάγθεο απηέο ηηο ηεξάξρεζε ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

 Φπζηνινγηθέο αλάγθεο. Σηο αλάγθεο ηεο επηβίσζεο, απηέο πνπ κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

θξαηηφκαζηε ζηελ δσή. 

 Οη αλάγθεο αζθάιεηαο πνπ είλαη δεκηνπξγήκαηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο 

απηνζπληήξεζεο. 

 Κνηλσληθέο αλάγθεο. Ζ αλάγθε γηα αγάπε, ε ζχλδεζε κε άιινπο, ε έληαμε ζε νκάδα, ε 

θηιία. 

 Ζ αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε θαη αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο. (Φήκε, θχξνο, 

εθηίκεζε, ζεβαζκφο) 

 Ζ αλάγθε γηα απηννινθιήξσζεο, απηελέξγεηα θαη απηναλάπηπμε. 

Ο Maslow ππνζηήξημε φηη ν βαζκφο παξαθίλεζεο ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδεηαη απφ ηνλ βαζκφ κε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, θαη φηη παξαθηλεηηθέο είλαη νη αλάγθεο φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη.(7) Άξα 

θξηηήξην ππνθίλεζε είλαη ε αληθαλνπνίεηε αλάγθε. 

Δπίζεο ν Maslow (8) ππνζηήξημε φηη απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ δελ ππάξρεη θαη φηη ζε έλαλ 

κέζν άλζξσπν ηθαλνπνηνχληαη θαηά 85% νη θπζηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο, 70% νη αλάγθεο γηα 

αζθάιεηα,50% νη θνηλσληθέο αλάγθεο, θαηά 40% ε αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε θαη θαηά 10% νη αλάγθεο 

γηα απηννινθιήξσζε. ηελ ηεξαξρηθή απηή δνκή δελ κπνξείο λα παξαθηλήζεηο κηα αλάγθε αλ δελ έρεη 

θαιπθζεί ζε καγάιν πνζνζηφ ε πξνεγνχκελε. http://marketing-lexicon.pblogs.gr/2007/01/thewria-toy-

maslow.html 

 

78 ΘΔΧΡΗΑ MC GREGOR 

ΘΔΩΡΗΑ Υ  
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πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ζπγρσλεχνληαο ηνπο  πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο κε απηνχο ηνπ 

                                                                                                                                            

•Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθεχγνπλ ηελ εξγαζία 

• Σα πεξηζζφηεξα άηνµα δελ έρνπλ θηινδνμίεο, έρνπλ ειάρηζηε επηζπµία γηα επζχνεσ και προτιµοφν να 
καθοδηγοφνται 

• Σα πεξηζζφηεξα άηνµα έρνπλ µηθξή ηθαλφηεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νξγάλσζεο 

• Ζ ππνθίλεζε έρεη  εθαξκνγή µφλν ζηηο βαζηθέο αλάγθεο 

• Σα πεξηζζφηεξα άηνµα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζηελά θαη λα εμαλαγθάδνληαη ζπρλά, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο.  

ΘΔΩΡΗΑ Φ 

• Ζ εξγαζία είλαη ηφζν  θπζηθή φζν θαη ην παηρλίδη, αλ νi ζπλζήθεο είλαη επλντθέο.  

• Ο απηνέιεγρνο είλαη ζπρλά απαξαίηεηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο.  

• Ζ ηθαλφηεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νξγάλσζεο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζηα άηνκα 

• Ζ ππνθίλεζε έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα επίπεδα αλαγθψλ, αθφµε θαη ζηηο εγσηζηηθέο  

• Σα άηνµα µπνξνχλ λα απηνθαζνδεγνχληαη θαη λα είλαη δεκηνπξγηθά ζηελ εξγαζία ηνπο αλ 

ππνθηλνχληαη ζσζηά 

http://www.aueb.gr/users/ladopoulos/Download/Down_B_etos/theory%20x%20y.pdf 

79 Ζ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ θαηά Herzberg 

O F.Herzberg κε ηελ ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεη ηνπο παξάγνληεο 

ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζεσξία απηή ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε απνγνήηεπζε νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. 

 

Μέζα  απφ κηα ζεηξά απφ παξαηεξήζεηο - απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο - νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνπζία θάπνησλ ζπλζεθψλ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε ζπλαηζζεκάησλ δπζθνξίαο θαη δπζαξέζθεηαο ελψ αληίζηξνθα ε χπαξμε ηνπο δελ ζπλδεφηαλ 

απαξαίηεηα κε ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ππάξρνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη θίλεηξα ή παξάγνληεο πνπ ππνθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Καηά ηνλ Herzberg ινηπφλ ππάξρνπλ δχν δηαθξηηά είδε παξαγφλησλ Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ή 

δηαηήξεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί δελ παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπο. πλεηζθέξνπλ σζηφζν ζεκαληηθά ζην λα κελ ππάξρεη δπζαξέζθεηα θαη επνκέλσο λα δηαηεξείηε 

ε απφδνζε ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

 Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Ζ χπαξμε ησλ παξαγφλησλ απηψλ θάλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

έρνπλ ηελ δηάζεζε θαη λα πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα.Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο βεβαίσο 

έρνπλ σο πξναπαηηνχκελν ηελ χπαξμε ησλ παξαγφλησλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο. Herzberg F, Mausner 

B.,Snyderman B.;(1959); The motivation to wokr.; New York; John Wiley and Sons Inc. 

 http://apythanos.blogspot.gr/2012/11/herzberg.html 
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νξγαληζκνχ. Ζ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ζθιεξά 

εξγαδφκελνπο κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνπιεηάο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ κεγάιε 

πνηθηιία  κέζσλ, ηελ αλάπηπμε κεγαιχηεξσλ δεμηνηήησλ, ηελ εθρψξεζε 

κεγαιχηεξσλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ θαη ηελ επγελή άκηιια ζηελ νκάδα. Oη 

ζθιεξά εξγαδφκελνη επδνθηκνχλ ζε πξνγξάκκαηα ΑΑΓ πνπ πξνθέξνπλ δπλαηφηεηα 

γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε, εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε θαη αλάδεημε δεμηνηήησλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

«Πξνβιεκαηηθνί» : Οη εξγαδφκελνη απηνί παξνπζηάδνπλ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά 

ε νπνία φκσο κπνξεί λα βειηησζεί κε  αληίζηνηρε εθπαίδεπζε. Πηζαλφλ λα 

παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο ή αλσξηκφηεηα, δπζθνιία ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη  ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ζσζηψλ πξαθηηθψλ κε ζπρλά δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο, εηδηθά  ζε έλα πεξηβάιινλ φπσο 

απηφ ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Δπίζεο  πηζαλφλ λα είλαη γεληθφηεξα ραιαξνί απέλαληη ζηελ 

ζνβαξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα  πνπ απαηηεί ε εξγαζία ζην ρεηξνπξγείν  θαη λα ηνπο 

ιείπεη ε αίζζεζε ηεο ρξνλνκέηξεζεο θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα λα πξνβιέπνπλ 

θηλδχλνπο  θαη λα αλαγλσξίδνπλ ζθάικαηα ζηελ ηερληθή.  

 Γηα λα βειηησζεί ε θαθή απφδνζε απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ απαηηείηαη 

εθπαίδεπζε κεηά απφ θαζνξηζκφ ησλ πξνηχπσλ απφδνζήο ηνπο, απνκαθξχλνληαο 

έηζη ηα εκπφδηα πξνο ηελ επηηπρία θαη ελζαξξχλνληαο ηνλ απηνέιεγρν βνεζψληαο 

παξάιιεια ζηελ επίιπζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. 

«Αθαηάιιεινη»  

Οη εξγαδφκελνη απηνί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε παξακνλή θαη 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρεηξνπξγείνπ κπνξεί λα απνβεί κνηξαία 

κέζα απφ ζνβαξά ζθάικαηα κε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πξσηίζησο γηα ηνλ ρεηξνπξγηθφ 

αζζελή θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ίδηνπο.  Οη εξγαδφκελνη απηνί 

πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη, ψζηε αθελφο λα αλαδεηεζεί ηκήκα  ηνπ λνζνθνκείνπ 

φπνπ ζα κπνξέζνπλ λα είλαη απνδνηηθνί θαη αθεηέξνπ δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ην ππφινηπν πξνζσπηθφ.   

Γεληθφηεξα ζηφρνο ησλ πξντζηάκελσλ ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ε κεηαηξνπή ησλ «ζθιεξά εξγαδνκέλσλ» ζε «Αζηέξεο»,  θαζψο θαη ηελ 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ κε ηελ πξνζαξκνγή θαη πηνζέηεζε  ησλ 

ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο Α.Α.Γ. 
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ΚΔΦ.7. ΟΦΔΛEIE  ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΣΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ 

ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ   ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ 

        Ζ   ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη  ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ, ελψ  βειηηψλεη ηελ  αηνκηθή 

απφδνζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σαπηφρξνλα, κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ζθαικάησλ ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή 

θξνληίδα κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ.     

 ε νξγαληζκνχο  πνπ παξέρνπλ ζσζηή εθπαίδεπζε, ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα γίλνληαη βίσκα θαη  ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, βνεζψληαο ηνπο 

αλζξψπνπο λα καζαίλνπλ πψο λα αληηδξνχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηαρχηεξα ηηο 

αιιαγέο ή αθφκα θαη λα πξνβιέπνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ηείλνπλ λα ζπκβνχλ θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη  αλάινγα ζηηο  ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, απνδεηθλχνληαο φηη 

έλλνηεο ηεο αιιαγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο.   

 Ζ ξαγδαία εμειηζζφκελε βηνταηξηθή ηερλνινγία βνκβαξδίδεη ην 

πεξηεγρεηξεηηθφ πεξηβάιινλ κε λέα πξντφληα θαη ηερλνινγίεο  πνπ ππφζρνληαη νθέιε, 

φπσο  κείσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ επεκβάζεσλ, ιηγφηεξεο κεηεγρεηξεηηθέο 

επηπινθέο θαη ζχληνκε επάλνδν ηνπ αζζελή ζηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Οη ζχγρξνλνη  

πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο είλαη αλαγθαίν λα θαηέρνπλ ηελ ηερλνγλσζία απηψλ ησλ 

επηηεπγκάησλ, ψζηε αθελφο λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ρξήζε ηνπο επ‟ 

σθειεία ηνπ αζζελνχο θαη αθεηέξνπ λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ απφ θαθή ή θαη αιφγηζηε 

ρξήζε. Απηφ απαηηεί βαζηά θαη ζπλερψο αλαλεσλφκελε γλψζε, ε νπνία 

εμαζθαιίδεηαη κε εληαηηθή εθπαίδεπζε ζε ξπζκνχο αλάινγνπο κε απηνχο ηεο εμέιημεο 

ησλ ρεηξνπξγηθψλ κεζφδσλ. 

Ζ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη  

λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνπο ρψξνπο παξνρήο θξνληίδαο. Οη ζπρλέο ειιείςεηο ησλ 

πιηθψλ απαηηνχλ απφ ηνπο λνζειεπηέο ησλ ρεηξνπξγείσλ  απφιπηε γλψζε  ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη ζρνιαζηηθή 

πξνεηνηκαζία  θαη έιεγρν ησλ εθνδίσλ θαη εμνπιηζκνχ ηεο επέκβαζεο. Δίλαη θαλεξφ 

φηη κπνξεί ε έιιεηςε ελφο πιηθνχ λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο επέκβαζεο κε 

δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αζζελή  πξσηίζησο θαη δεπηεξεπφλησο  γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ηθαλφηεηα εμεχξεζεο ηέηνησλ  ιχζεσλ ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο θαη λα κελ παξαβηάδνληαη νη 
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νη θαλνληζκνί. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κφλνλ φηαλ απηφ 

γίλεηαη κέζα απφ ην πξίζκα ηεο βαζηάο γλψζεο  ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεη ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη  ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηελ κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηεο πγείαο ηνπ 

αζζελή. 

7. Γηα ηνλ αζζελή 

        χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο θάζε ρξφλν 

δηελεξγνχληαη 234 εθαηνκκχξηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Απηφ αληηζηνηρεί ζε κία επέκβαζε αλά 25 άηνκα. Κάζε ρξφλν 63 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ππνβάιινληαη  ζε  ρεηξνπξγηθέο  επεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηξαπκαηηζκνχ, 10 εθαηνκκχξηα γηα επηπινθέο εγθπκνζχλεο θαη 31 εθαηνκκχξηα γηα 

γηα ηελ ζεξαπεία θάπνηνπ θαξθίλνπ ελψ κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη  νη επηπινθέο κεηά 

απφ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε θάπνηα αλαπεξία ή παξάηαζε ηνπ 

ρξφλνπ λνζειείαο  ζε πνζνζηφ 3-25% ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ. Aπηά ηα 

ζηνηρεία ζεκαίλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ 7 εθαηνκκχξηα αζζελείο εηεζίσο έρνπλ 

εκθαλίζεη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζεκαληηθή επζχλε ηνπ 

πεξηεγρεηξεηηθνχ λνζειεπηή είλαη λα  πξνζηαηεχεη ηνλ αζζελή θαη λα  πξνιακβάλεη 

απηέο ηηο επηπινθέο
80

. 

πγθεθξηκέλα: 

 Eλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληα ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ λνζειεπηψλ 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηεηξφηεηαο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ θαη γεληθφηεξα ε 

πεξηθξνχξεζε ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζέκαηα απνζηείξσζεο, 

κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεηξνπξγηθνχ αζζελή απφ κεηεγρεηξεηηθέο 

κνιχλζεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ζην ρεηξνπξγείν νξηζκέλεο ηερληθήο, πνπ νλνκάδεηαη άζεπηε 

ηερληθή θαη απνηειεί βαζηθφηαην αληηθείκελν ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 Άζεπηε ηερληθή είλαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ε 

ρεηξνπξγηθή νκάδα ψζηε λα παξεκπνδηζηεί ε είζνδνο κηθξνβίσλ ζην 

ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα, κε ηελ δηαηήξεζε ησλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ έξρνληαη 

                                                 
80

 http://www.who.int/features/factfiles/safe_surgery/en/index.html 
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ζε επαθή κε απηφ ζε άζεπηε θαηάζηαζε θαηά ηελ δηεμαγσγή ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ
81

. 

Oη κεηεγρεηξεηηθέο κνιχλζεηο θαηαιακβάλνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ ρεηξνπξγηθψλ επηπινθψλ παγθνζκίσο   θαη  επεξεάδνπλ ηφζν ηελ εμέιημε 

ηεο ρεηξνπξγηθήο φζν  θαη ην λνζνθνκεηαθφ κάλαηδκελη, ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ δαπαλψλ λνζειείαο πνπ πξνθαινχλ. Αλ θαη γηα ηελ κεηάδνζε ησλ 

παζνγφλσλ κηθξνβίσλ ζεσξείηαη ην θχξην «φρεκα» ν αέξαο ε επαθή ησλ 

πξνζψπσλ είλαη ην θπξηφηεξν κέζν γηα ηελ εμάπισζε κηαο ινίκσμεο. Σα 

αλζξψπηλα ιάζε πνπ ζπλίζηαληαη ζε ιχζε ηεο  άζεπηεο ηερληθήο, ζπκβαίλνπλ 

απφ ειιεηπή γλψζε  θαη έιιεηςε  πξνζθφιιεζεο ζηηο αξρέο ηεο αζεςίαο, κε 

απνηέιεζκα ν αζζελήο λα εθηίζεηαη  ζε θίλδπλν πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε 

πξνιεθζεί. 
82

. Ζ άξηηα εθαξκνγή άζεπηεο ηερληθήο  έρεη σο απνηέιεζκα 

ιηγφηεξεο κεηεγρεηξεηηθέο ινηκψμεηο ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ, πνπ ζεκάλεη 

ηαρχηεξε αλάξξσζε γηα ηνλ αζζελή, ιηγφηεξεο επηπινθέο θαη ιηγφηεξεο 

εκέξεο λνζειείαο
83

.  

 Απνθπγή αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ, φπσο  ηαηξνγελψλ ηξαπκαηηζκψλ απφ 

θαθή ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη, εγθαπκάησλ απφ ηελ 

ειιεηπή ιήςε κέηξσλ ζηελ ρξήζε ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο θαη 

εγθαηάιεηςε μέλσλ ζσκάησλ ζε θνηιφηεηεο ηνπ ζψκαηνο. Έξεπλα ζε 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ζηα λνζνθνκεία έρεη απνδείμεη φηη ηα ρεηξνπξγεία 

είλαη έλαο ηνκέαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπνπ ππάξρεη ρψξνο γηα 

βειηίσζε, αθνχ ζχκθσλα κε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε
84

 (deVries et al 

2008) ην 41% φισλ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

                                                 
81

 Αηθαηεξίλε Παπαδάθε:Δγρεηξίδην ρεηξνπξγείνπ Άζεπηε ηερληθή .Δθδφζεηο Λίηζαο Αζήλα 1975  

82
 Βerry & Kohn‟s :Operating room technique , Essential of asepsis , Human error pg 189 

83
 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 νη λνζειεπηέο ηνπ  παηδνρεηξνπξγηθνχ ρεηξνπξγείνπ ηνπ Children's Hospital 

Boston αλαθνίλσζαλ φηη θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ηνπο ξπζκνχο εκθάληζεο κνιχλζεσλ ηνπ 

ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ , θαζνξίδνληαο θαη εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη αλαγλσξίδνληαο 

ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο παξάγνληεο .  Βειηίσζαλ  έηζη ηα γεληθφηεξα απνηειέζκαηα ζηελ πνξεία 

ηεο πγείαο ησλ κηθξψλ αζζελψλ θαη βειηίσζαλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδα( Galvin, 

Patricia- Cultivating quality: reducing surgical site infections in children undergoing cardiac surgery. 

Am J Nurs. 2009 Dec;109(12):49-55) 

84
    deVries et al : The incidence and nature of in-hospital adverse events :a systematic review 2008 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2569153/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2569153/
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λνζνθνκείν, ζπκβαίλνπλ ζην ρεηξνπξγείν. Παξά ηηο απζηεξέο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, ππάξρνπλ  αθφκα πεξηπηψζεηο γαδψλ θαη εξγαιείσλ πνπ 

εγθαηαιείπνληαη ζε αζζελείο.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ  κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα 

απμεκέλεο απηνπεπνίζεζεο θαη θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  απνπζία δεμηνηήησλ
85

. 

 Καιχηεξε ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελή  ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη γξήγνξε επαλάθακςε απφ ην ζηξεο ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ. Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ γξήγνξε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

αζζελή  θαη ηελ επαλέληαμή ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

7.2 Γηα ηνλ νξγαληζκό  

        Σν ρεηξνπξγείν απνξξνθά έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ην πξνζσπηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εθεί 

δηαρεηξίδεηαη εμνπιηζκφ θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ πνπ απνηηκάηαη ζε ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε. Δπνκέλσο, ε νινθιεξσκέλε πεξηεγρεηξεηηθή εθπαίδεπζε έρεη σο  

απνηέιεζκα ηελ απνδνηηθή θαη πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ιηγφηεξεο επηζθεπέο κε απνηέιεζκα 

ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη απφ ην 

δπζβάζηαθην θφζηνο ησλ επηζθεπψλ. 

 Ζ νξζνινγηζηηθή ρξήζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ε απνθπγή ζπαηάιεο 

κεηαθξάδεηαη ζε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ αλά κνλάδα πιηθνχ. Ο ρξπζφο θαλφλαο 

πνπ φινη νη λνζειεπηέο ρεηξνπξγείνπ καζαίλνπλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο πνπ ιέεη: 

«ρξεζηκνπνίεζε ην θαηάιιειν πιηθφ ζηελ πνζφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη, νχηε ιηγφηεξν 

δηφηη ζα βιάςεηο ηνλ αζζελή νχηε πεξηζζφηεξν δηφηη ζα θάλεηο ζπαηάιε» αλ 

εθαξκφδεηαη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ην 

λνζνθνκείν. 

Ζ  κείσζε ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ θαη ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ 

(ηξαπκαηηζκνί, εγθαχκαηα, εγθαηάιεηςε μέλσλ ζσκάησλ θ.ι.π.)  ζεκαίλεη ιηγφηεξεο 

εκέξεο λνζειείαο, άξα κηθξφηεξε δαπάλε αλά αζζελή, ζεκαίλεη κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο  απνδεκίσζεο  απφ ην λνζνθνκείν θαη ηέινο ζπκβάιιεη ζηελ 
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 Mitchell L, Mitchell J : 'Pass the buzzy thing, please.' Recognising and understanding information: 

an  essential non-technical skill element for the efficient scrub practitioner J PerioperPract.2011) 
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δηαηήξεζε ηεο θαιήο θήκεο ηνπ νξγαληζκνχ.    

 Tέινο, έλαο θαιά εθπαηδεπκέλνο πεξηεγρεηξεηηθφο λνζειεπηήο γλσξίδεη πψο 

λα ρεηξηζηεί κε ηνλ αζθαιέζηεξν ηξφπν ην πνιπηηκφηεξν εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπ, 

πνπ είλαη ην ζψκα ηνπ. Ζ θαιή γλψζε ηεο κεραληθήο ηνπ ζψκαηνο θαη ε ρξήζε ησλ 

αξρψλ ηεο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηθξφηεξε επίπησζε ζηηο  

κπνζθειεηηθέο παζήζεηο, άξα θαη  κηθξφηεξν απνπζηαζκφ απφ ηελ εξγαζία θαη 

ιηγφηεξεο ρακέλεο εξγαηνψξεο 
86

. 
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 Αζπαζία Βαζηιεηάδνπ :Η  κεραληθή ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο  Αζήλα 1996 
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ΚΔΦ.8.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

θνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ ζε πέληε δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Αηηηθήο 

ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ  πξνγξακκάησλ.  Υξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ 

κε θιίκαθα Likert 25 εξσηήζεσλ, νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ ην επίπεδν εθπαηδεπηηθήο 

αλαγθαηφηεηαο ζε  5 δηαθνξεηηθέο νκάδεο δεμηνηήησλ ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο πξαθηηθήο 

. 

Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη: 

 Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή  νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζε έλα ζχλνιν εγθεθαιηθψλ δηεξγαζηψλ  θαη γλσζηηθψλ ελεξγεηψλ  πνπ 

αξρίδνπλ φηαλ ν λνζειεπηήο ρεηξνπξγείνπ έιζεη ζε επαθή κε ηνλ 

πεξηεγρεηξηηηθφ αζζελή. Απηέο νη δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ πγείαο, ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο ψζηε λα επηθέξνπλ κηα αιιαγή ζηηο αξρηθά 

πξνζδηνξηζκέλεο αλάγθεο πγείαο( εξσηήζεηο 1,2,3,4,5,6,7,9). 

 Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο  αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: αλαγλψξηζε  θαη  αλάπηπμε 

εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ  θαη δηνηθεηηθήο θξίζεο ,  δηδαζθαιία, επίβιεςε θαη  

αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο  ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη  αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο(Δξσηήζεηο 8,17,18,19,20). 

 Γεμηφηεηεο λνζειεπηηθήο έξεπλαο  θαη αμηνιφγεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζηελ ηαπηνπνίεζε ή ηελ αμηνιφγεζε κηαο  κεζφδνπ  ή δηαδηθαζίαο  

πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθή θξνληίδαο 

πνπ παξέρεηαη ζην ρεηξνπξγείν (Δξσηήζεηο 21,22,23,24). 

 Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη  γηα λα εμαζθαιηζηεί  έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ αζζελή. Απηέο νη δεμηφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξφιεςε αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, φπσο   αηπρεκάησλ ή 

ηξαπκαηηζκψλ ζην ρεηξνπξγείν, ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ αζεςίαο  θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο εμάπισζεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ ινηκψμεσλ. (Δξσηήζεηο 

10,11,12,13,14,15,16,25). 
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To δείγκα απνηέιεζαλ 109 λνζειεπηέο ρεηξνπξγείσλ, παλεπηζηεκηαθήο θαη 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο απφ πέληε δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο  Αηηηθήο.   

 

8.1ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Οη κέζεο ηηκέο (Μean), νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Standard Deviation=SD) θαη νη 

δηάκεζνη (Median) θαη ηα ελδνηεηαξηεκνξηαθά εχξε (Interquartile Range) 

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

θαη νη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δπν νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Mann-Whitney. Γηα ηε ζχγθξηζε 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ απφ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

κε παξακεηξηθφ θξηηήξην Kruskal-Wallis. Ζ εζσηεξηθή αμηνπηζηία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή  Cronbach‟s-α. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζρέζεο δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (r). Ζ ζπζρέηηζε ζεσξείηαη ρακειή φηαλ ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο (r) θπκαίλεηαη απφ 0,1 έσο 0,3, κέηξηα φηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

θπκαίλεηαη απφ 0,31 έσο 0,5 θαη πςειή  φηαλ ν ζπληειεζηήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

0,5. Γηα λα ειεγρζεί ζε πνηα δηάζηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ ρακειφηεξεο-

πςειφηεξεο ηηκέο έγηλε ζχγθξηζε κε ην Wilcoxon-signed rank test. Σα επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη ακθίπιεπξα θαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηέζεθε ζην 0,05. 

Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 17.0.  

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

69 
 

8.2Απνηειέζκαηα 

 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 109 άηνκα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

 N % 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  

Πηπρίν Σ.Δ.Η. 79 72,5 

Πηπρίν Α.Δ.Η. 11 10,1 

Μεηαπηπρηαθφ 17 15,6 

Γηδαθηνξηθφ 2 1,8 

Έηε εξγαζίαο 

0-2 2 1,8 

3-5 11 10,1 

6-10 28 25,7 

11-15 31 28,4 

16 θαη 

πεξηζζφηεξα 
37 33,9 

Παξνύζα ζέζε εξγαζίαο 

Ννζειεπηήο 97 89,0 

Πξντζηάκελνο 11 10,1 

Σνκεάξρεο 1 0,9 

ην λνζνθνκείν πνπ 

εξγάδεζηε ππάξρεη πξόγξακκα 

εθπαίδεπζεο λνζειεπηώλ 

ρεηξνπξγείνπ 

Όρη 52 49,1 

Ναη 54 50,9 

 

Σν 72,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πηπρηνχρνη ΣΔΗ. Σν 33,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εξγάδνληαλ πεξηζζφηεξα απφ 15 έηε. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 

λνζειεπηέο κε ην πνζνζηφ λα είλαη 89,0%, ελψ ην ππφινηπν 11% θαηέρεη θάπνηα 

ζέζε επζχλεο.  Σν 50,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκείν ζην νπνίν 

ππάξρεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.1 

Σηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.1 

 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 

 

Έηε πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε χπαξμε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ 

λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

Σηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά απφ 

θαηάιιειεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

 N % 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο  

Πηπρίν Σ.Δ.Η. 79 72,5 

Πηπρίν Α.Δ.Η./ Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 
30 27,5 

Έηε 

εξγαζίαο 

<=10 41 37,6 

11-15 31 28,4 

>15 37 33,9 

Παξνύζα 

ζέζε 

εξγαζίαο 

Ννζειεπηήο 97 89,0 

Πξντζηάκελνο/ Σνκεάξρεο 12 11,0 

 

 

  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.3 

Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ 

ρεηξνπξγείνπ ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ΠΙΝΑΚΑ 8.2 
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 Δθπαηδεπηηθή αλαγθαηόηεηα 

 

Γεμηόηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ 

 

 

 

  Μεδεληθή Μηθξή Μέηξηα 
Πνιύ 

κεγάιε 

Πάξα 

πνιύ 

κεγάιε 

Πνιύ 

κεγάιε/ 

Πάξα 

πνιύ 

κεγάιε 

(%) 

Γεμηόηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ  
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ απφ απξφβιεπηα 

γεγνλφηα θαη ηξνπνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, φηαλ απηφ επηβάιινπλ 

αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ 

2 (1,9) 
11 

(10,2) 
24 

(22,2) 
45 (41,7) 26 (24,1) 65,8 

Αμηνιφγεζε  (κε βάζε επηζηεκνληθέο αξρέο 

ηεο κηθξνβηνινγίαο) ησλ κεζφδσλ θαη 

πξντφλησλ απνζηείξσζεο ,ηεο  

απνιχκαλζεο, θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηεο άζεπηεο ηερληθήο 

1 (0,9) 6 (5,6) 
18 

(16,7) 
27 (25) 56 (51,9) 76,9 

Δξκελεία θαη εθαξκνγή θαλνληζκψλ , 

νδεγηψλ εξγαζίαο θαη θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αξκφδηνπο 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα 

ηνπο αζζελείο θαη ην πξνζσπηθφ ( αζθαιήο 

ρξήζε ζπζθεπψλ ειεθηξνρεηξνπξγηθήο  

1 (0,9) 2 (1,9) 
17 

(15,7) 
30 (27,8) 58 (53,7) 81,5 

Αμηνιφγεζε  λένπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ κε γλψκνλα ηελ 

αζθάιεηα ησλ αζζελψλ , ηελ ζπκβνιή ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ θφζηνπο 

0 (0) 5 (4,6) 
14 

(12,8) 
38 (34,9) 52 (47,7) 82,6 

Γλψζε ησλ αξρψλ ηεο επνχισζεο ηνπ 

ηξαχκαηνο θαη εθαξκνγή ζηελ πξφιεςε 

ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ (π.ρ 

ινηκψμεηο) . 

1 (0,9) 7 (6,5) 
23 

(21,3) 
37 (34,3) 40 (37) 71,3 

Αλαγλψξηζε θαη πξφιεςε ιαζψλ .(π.ρ. 

θαθή άζεπηε ηερληθή , εγθαηάιεηςε μέλσλ 

ζσκάησλ , ιάζνο ρνξήγεζε θαξκάθσλ) 
1 (0,9) 6 (5,7) 18 (17) 18 (17) 63 (59,4) 76,4 

Αλαγλψξηζε ηεο νξζήο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

αζζελή ζηηο δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο ζέζεηο 

θαη ιήςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμή 

ηνπ απφ επηπινθέο ιφγσ θαθήο 

ηνπνζέηεζεο ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη . 

1 (0,9) 6 (5,5) 
14 

(12,8) 
36 (33) 52 (47,7) 80,7 

Γλψζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ κεραληθήο 

ηνπ ζψκαηνο ζην ρεηξνπξγείν, κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ (π.ρ 

κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ) 

2 (1,8) 6 (5,5) 
14 

(12,8) 
36 (33) 51 (46,8) 79,8 

ΠΙΝΑΚΑ 8.3 

Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ 
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Σα πνζνζηά ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ρεηξνπξγείνπ θπκαίλνληαλ απφ 65,8% κέρξη 82,6%. Σν 82,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζεσξεί πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αμηνιφγεζε  λένπ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, 

ηελ ζπκβνιή ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο. Σν 

65,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα 

θαη ηξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, φηαλ απηφ επηβάιινπλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο 

ησλ αζζελψλ.  

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζεσξνχζαλ πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 
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Δεξιόηηηερ ηεσνικήρ και λειηοςπγίαρ σειποςπγείος 

79,8

80,7

76,4

71,3

82,6

81,5

76,9

65,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Γλώζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρώλ κεραληθήο ηνπ

ζώκαηνο ζην ρεηξνπξγείν, κε ζθνπό ηελ πξόιεςε

επαγγεικαηηθώλ λνζεκάησλ 

Αλαγλώξηζε ηεο νξζήο ηνπνζέηεζεο ηνπ αζζελή ζηηο

δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο ζέζεηο θαη ιήςε κέηξσλ κε

ζθνπό ηελ πξνθύιαμή ηνπ από επηπινθέο ιόγσ

Αλαγλώξηζε θαη πξόιεςε ιαζώλ 

Γλώζε ησλ αξρώλ ηεο επνύισζεο ηνπ ηξαύκαηνο θαη

εθαξκνγή ζηελ πξόιεςε ησλ κεηεγρεηξεηηθώλ

επηπινθώλ 

Αμηνιόγεζε  λένπ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη

πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ κε γλώκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ

αζζελώλ , ηελ ζπκβνιή ζηελ απνδνηηθόηεηα ηεο

Εξκελεία θαη εθαξκνγή θαλνληζκώλ , νδεγηώλ

εξγαζίαο θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ πνπ

πξνέξρνληαη από αξκόδηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνύο

Αμηνιόγεζε ησλ κεζόδσλ θαη πξντόλησλ

απνζηείξσζεο ,ηεο  απνιύκαλζεο, θαζώο θαη ηεο

εθαξκνγήο ηεο άζεπηεο ηερληθήο

Πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρεηξνπξγηθώλ

επεκβάζεσλ από απξόβιεπηα γεγνλόηα θαη

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, όηαλ απηό επηβάιινπλ

Ποζοζηό (%)

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.4 

 

Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξνπξγείνπ 
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ηελ ζπλέρεηα, αζξνίζηεθαλ νη επηκέξνπο εξσηήζεηο, δηαηξέζεθε ην άζξνηζκά ηνπο κε 

ην πιήζνο ηνπο θαη πξνέθπςε ε βαζκνινγία «Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ρεηξνπξγείνπ», ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 1 έσο 5. Υςειφηεξεο ηηκέο 

ππνδειψλνπλ κηθξφηεξε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ. Ζ βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

αθφινπζν Πίλαθα.  

 

 

  

Γεμηόηεηεο 

ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο 

ρεηξνπξγείνπ 

Διάρηζηε ηηκή 1,0 

Μέγηζηε ηηκή 4,1 

Μέζε ηηκε±SD 1,9±0,7 

Γηάκεζνο (Δλδ. εύξνο) 1,8 (1,3 - 2,4) 

Cronbach's a 0,90 

 

Ζ κέζε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε θιίκαθα «Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ» ήηαλ 1,9 κνλάδεο (±0,7). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ 

Cronbach ήηαλ άλσ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ (0,70), νπφηε ππάξρεη απνδεθηή αμηνπηζηία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.4 

Βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο» 

ρεηξνπξγείνπ 
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Βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ρεηξνπξγείνπ», αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία 

ηνπο. 

 

   
Γεμηόηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ 
P  

Mann-

Whitney     
Μέζε 

ηηκε±SD 

Γηάκεζνο  

(Δλδ. εύξνο) 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  Πηπρίν Σ.Δ.Η. 1,9±0,75 1,88 (1,25 - 2,38) 0,402 

  

Πηπρίν Α.Δ.Η./ 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

1,75±0,67 1,5 (1,19 - 2,25)  

Έηε εξγαζίαο <=10 1,85±0,64 1,88 (1,25 - 2,38) 0,858* 

  11-15 1,83±0,8 1,63 (1,13 - 2,38)  

  >15 1,88±0,77 1,69 (1,25 - 2,25)  

Παξνύζα ζέζε 

εξγαζίαο 

Ννζειεπηήο 
1,84±0,72 1,75 (1,25 - 2,38) 0,406 

  
Πξντζηάκελνο/ 

Σνκεάξρεο 
2±0,83 2 (1,5 - 2,25)  

*Kruskal-Wallis test 

 

Γελ δηέθεξε ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο ηερληθήο 

θαη ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ», αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ εξγαζία ηνπο. Οπφηε, δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

ζεσξνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη έρεη ε εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.5 
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Γεμηόηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο 

 

Απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο. 

 

  

Μεδεληθή Μηθξή Μέηξηα 
Πνιύ 

κεγάιε 

Πάξα 

πνιύ 

κεγάιε 

Πνιύ 

κεγάιε/ 

Πάξα πνιύ 

κεγάιε (%) 

Γεμηόηεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνιόγεζεο 
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)  

Πξνζδηνξηζκφο θαη πξνηάζεηο πεδίσλ 

έξεπλαο ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή 

λνζειεπηηθή 

5 (4,7) 
12 

(11,2) 
18 (16,8) 

41 

(38,3) 
31 (29) 67,3 

Αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζην 

ρεηξνπξγείν αζθψληαο ζπζηεκαηηθφ 

λνζειεπηηθφ έιεγρν 

3 (2,8) 6 (5,6) 15 (13,9) 
44 

(40,7) 
40 (37) 77,7 

Γηεμαγσγή κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

ή απιά ζπκκεηνρή ζε απηήλ 
7 (6,5) 9 (8,3) 26 (24,1) 

45 

(41,7) 
21 (19,4) 61,1 

Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο ζε αλάινγε θαηάζηαζε ζην 

ρεηξνπξγείν κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο ηνπ 

αζζελή 

3 (2,8) 
11 

(10,1) 
21 (19,3) 

41 

(37,6) 
33 (30,3) 67,9 

 

Σα πνζνζηά ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο 

θπκαίλνληαλ απφ 61,1% κέρξη 77,7%. Σν 77,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πνιχ/ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αμηνιφγεζε  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζην ρεηξνπξγείν αζθψληαο ζπζηεκαηηθφ λνζειεπηηθφ 

έιεγρν. Σν 61,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ δηεμαγσγή κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ή απιά ζπκκεηνρή ζε απηήλ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.6 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζεσξνχζαλ πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

 

 

 

Δεξιόηηηερ έπεςναρ και αξιολόγηζηρ

67,9

61,1

77,7

67,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε

αλάινγε θαηάζηαζε ζην ρεηξνπξγείν κε ζθνπό ηε

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελή

Δηεμαγσγή κηαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ή απιά

ζπκκεηνρή ζε απηήλ

Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζην ρεηξνπξγείν αζθώληαο

ζπζηεκαηηθό λνζειεπηηθό έιεγρν

Πξνζδηνξηζκόο θαη πξνηάζεηο πεδίσλ έξεπλαο ζηελ

πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή

Ποζοζηό (%)

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.5 

 

Γεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο 
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ηελ ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ νη επηκέξνπο εξσηήζεηο, δηαηξέζεθε ην άζξνηζκά ηνπο κε 

ην πιήζνο ηνπο θαη πξνέθπςε ε βαζκνινγία «Γεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο», 

ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 1 έσο 5. Υςειφηεξεο ηηκέο ππνδειψλνπλ κηθξφηεξε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο.  

 

 

 

  

Γεμηόηεηεο 

έξεπλαο θαη 

αμηνιόγεζεο 

Διάρηζηε ηηκή 1,0 

Μέγηζηε ηηκή 4,8 

Μέζε ηηκε±SD 2,2±0,9 

Γηάκεζνο (Δλδ. εύξνο) 2 (1,5 - 2,8) 

Cronbach's a 0,90 

 

Ζ κέζε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε θιίκαθα «Γεμηφηεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνιφγεζεο» ήηαλ 2,2 κνλάδεο (±0,9). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach 

ήηαλ άλσ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ (0,70), νπφηε ππάξρεη απνδεθηή αμηνπηζηία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο. 

 

  

ΠΙΝΑΚΑ 8.7 

Βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα  «Γεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο» 
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Βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο» 

αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

   
Γεμηόηεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνιόγεζεο 
P  

Mann-

Whitney     
Μέζε 

ηηκε±SD 

Γηάκεζνο  

(Δλδ. εύξνο) 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  Πηπρίν Σ.Δ.Η. 2,21±0,87 2 (1,5 - 2,75) 0,345 

  

Πηπρίν Α.Δ.Η./ 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

2,13±1,08 2 (1,25 - 2,5)  

Έηε εξγαζίαο <=10 2,21±0,82 2 (1,75 - 2,75) 0,536* 

  11-15 2,09±1,03 2 (1,25 - 2,25)  

  >15 2,23±0,99 2 (1,5 - 2,75)  

Παξνύζα ζέζε 

εξγαζίαο 

Ννζειεπηήο 
2,2±0,97 2 (1,5 - 2,75) 0,480 

  
Πξντζηάκελνο/ 

Σνκεάξρεο 
2,06±0,61 1,88 (1,75 - 2,38)  

*Kruskal-Wallis test 

 

Γελ δηέθεξε ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο έξεπλαο 

θαη αμηνιφγεζεο» αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία ηνπο. Οπφηε δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

ζεσξνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη έρεη ε εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ έξεπλαο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

ΠΙΝΑΚΑ 8.8 
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Γεμηόηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή 

 

Απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

δεμηνηήησλ παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή. 

 

  
Μεδεληθή Μηθξή Μέηξηα 

Πνιύ 

κεγάιε 

Πάξα 

πνιύ 

κεγάιε 

Πνιύ 

κεγάιε/ 

Πάξα 

πνιύ 

κεγάιε 

(%) 

Γεμηόηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ 

αζζελή N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Eθαξκνγή λνζειεπηηθήο δηάγλσζεο, κε ζηφρν 

ηελ έγθαηξε, νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο θαη αλάπηπμε 

ζρεδίνπ θξνληίδαο ηνπ αζζελή ελεξγνπνηψληαο 

δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

1 (0,9) 5 (4,6) 27 (24,8) 45 (41,3) 31 (28,4) 69,7 

Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

παζνθπζηνινγίαο ηεο λφζνπ ηνπ αζζελνχο θαη 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 
1 (0,9) 12 (11) 39 (35,8) 39 (35,8) 18 (16,5) 52,3 

Πξνζδηνξηζκφο - εθηίκεζε ηεο αληαπφθξηζεο θαη 

ησλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο ηεο επηθείκελεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ αζζελή 
2 (1,9) 12 (11,2) 41 (38,3) 40 (37,4) 12 (11,2) 48,6 

Πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο κε βάζε 

ηηο δηαθνξέο ζην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ 

πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα, ην βηνηηθφ επίπεδν θαη 

ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο. 

3 (2,8) 15 (14) 31 (29) 31 (29) 27 (25,2) 54,2 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε πξνεγρεηξεηηθψλ 

θαη κεηεγρεηξεηηθψλ επηζθέςεσλ, κε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ηερληθψλ, κε ζθνπφ αθελφο ηε 

δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ηνλ αζζελή, 

θαη αθεηέξνπ ηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, πνπ πηζαλφλ δηακνξθψλνπλ 

10 (9,3) 18 (16,7) 26 (24,1) 35 (32,4) 19 (17,6) 50,0 

Μειέηε ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ζπζρέηηζε 

θιηληθψλ επξεκάησλ κε ηα ζπκπηψκαηα θαη ηε 

δηάγλσζε ηνπ αζζελνχο 
1 (0,9) 19 (17,9) 29 (27,4) 40 (37,7) 17 (16) 53,7 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ αζζελή θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ κε ζθνπφ ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ 

ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ αλάξξσζε ζηα 

πιαίζηα ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

9 (8,5) 8 (7,5) 34 (32,1) 35 (33) 20 (18,9) 51,9 

Δληνπηζκφο θαη αλαθνξά ησλ παξαγφλησλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο θξνληίδαο φηαλ απηφ είλαη 

απαξαίηεην. 

2 (1,8) 4 (3,7) 29 (26,6) 39 (35,8) 35 (32,1) 67,9 

  

Σα πνζνζηά ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ παξνρήο άκεζεο 

θξνληίδαο ζηνλ αζζελή θπκαίλνληαλ απφ 48,6% κέρξη 69,7%. Σν 69,7% ησλ 

ΠΙΝΑΚΑ 8.9 
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ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή 

λνζειεπηηθήο δηάγλσζεο, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε, νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο θαη αλάπηπμε 

ζρεδίνπ θξνληίδαο ηνπ αζζελή ελεξγνπνηψληαο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Σν 48,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ - εθηίκεζε ηεο αληαπφθξηζεο θαη ησλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο 

ηεο επηθείκελεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ αζζελή.  
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζεσξνχζαλ πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο παξνρήο 

άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή. 

 

 

Δεξιόηηηερ παποσήρ άμεζηρ θπονηίδαρ ζηον αζθενή

67,9

51,9

53,7

50,0

54,2

48,6

52,3

69,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Ενηοπιζμόρ και αναθοπά ηυν παπαγόνηυν πος

διεςκολύνοςν ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηυν νοζηλεςηικών

παπεμβάζευν και ςποβολή πποηάζευν για εναλλακηικέρ

πποζεγγίζειρ ζηο ζσεδιαζμό ηηρ θπονηίδαρ όηαν αςηό είναι

Πποζδιοπιζμόρ ηυν αναγκών ηος αζθενή και ηηρ

οικογένειαρ ηος με ζκοπό ηην διδαζκαλία και ηην

ενθάππςνζη για ζςμμεηοσή ζηην ανάππυζη ζηα πλαίζια

ηηρ πεπιεγσειπηηικήρ νοζηλεςηικήρ θπονηίδαρ

Μελέηη ιαηπικού θακέλος και ζςζσέηιζη κλινικών

εςπημάηυν με ηα ζςμπηώμαηα και ηη διάγνυζη ηος

αζθενούρ

Ππογπαμμαηιζμόρ και εκηέλεζη πποεγσειπηηικών και

μεηεγσειπηηικών επιζκέτευν, με σπήζη καηάλληλυν

ηεσνικών

Ππόβλετη ηυν αναγκών ηος αζθενούρ με βάζη ηιρ

διαθοπέρ ζηο θύλο, ηην ηλικία, ηην πολιηιζμική

κοςληούπα, ηο βιοηικό επίπεδο και ηη θύζη ηηρ

αζθένειαρ..

Πποζδιοπιζμόρ - εκηίμηζη ηηρ ανηαπόκπιζηρ και ηυν

μησανιζμών ανηιμεηώπιζηρ ηηρ επικείμενηρ σειποςπγικήρ

επέμβαζηρ εκ μέποςρ ηος αζθενή

Πποζδιοπιζμόρ ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ ηηρ παθοθςζιολογίαρ

ηηρ νόζος ηος αζθενούρ και ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ

σειποςπγικήρ επέμβαζηρ

Eθαπμογή νοζηλεςηικήρ διάγνυζηρ και ανάπηςξη ζσεδίος

θπονηίδαρ ηος αζθενή ενεπγοποιώνηαρ διαδικαζίερ

επίλςζηρ πποβλημάηυν

Ποζοζηό (%)

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.6 

 

Πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζεσξνχζαλ πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή. 
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ηελ ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ νη επηκέξνπο εξσηήζεηο, δηαηξέζεθε ην άζξνηζκα ηνπο κε 

ην πιήζνο ηνπο θαη πξνέθπςε ε βαζκνινγία «Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο 

ζηνλ αζζελή», ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 1 έσο 5. Υςειφηεξεο ηηκέο 

ππνδειψλνπλ κηθξφηεξε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ παξνρήο άκεζεο 

θξνληίδαο ζηνλ αζζελή.  

 

 

 

  

Γεμηόηεηεο 

παξνρήο 

άκεζεο 

θξνληίδαο 

ζηνλ 

αζζελή 

Διάρηζηε ηηκή 1,0 

Μέγηζηε ηηκή 4,4 

Μέζε ηηκε±SD 2,4±0,7 

Γηάκεζνο (Δλδ. εύξνο) 
2,4 (1,9 - 

2,8) 

Cronbach's a 0,84 

 

Ζ κέζε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε θιίκαθα «Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο 

θξνληίδαο ζηνλ αζζελή» ήηαλ 2,4 κνλάδεο (±0,7). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ 

Cronbach ήηαλ άλσ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ (0,70), νπφηε ππάξρεη απνδεθηή αμηνπηζηία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο. 

 

Βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα  «Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή» 

ΠΙΝΑΚΑ 8.10 
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Βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο 

ζηνλ αζζελή» αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

   
Γεμηόηεηεο παξνρήο άκεζεο 

θξνληίδαο ζηνλ αζζελή 
P  

Mann-

Whitney     
Μέζε 

ηηκε±SD 

Γηάκεζνο  

(Δλδ. εύξνο) 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  Πηπρίν Σ.Δ.Η. 2,41±0,71 2,38 (1,88 - 2,75) 0,867 

  

Πηπρίν Α.Δ.Η./ 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

2,39±0,69 2,5 (1,88 - 2,75)  

Έηε εξγαζίαο <=10 2,44±0,61 2,5 (2 - 2,75) 0,045* 

  11-15 2,19±0,72 2 (1,63 - 2,75)  

  >15 2,60±0,75 2,56 (2 - 3,13)  

Παξνύζα ζέζε 

εξγαζίαο 

Ννζειεπηήο 
2,42±0,72 2,38 (1,88 - 2,75) 0,723 

  
Πξντζηάκελνο/ 

Σνκεάξρεο 
2,25±0,53 2,13 (2 - 2,75)  

*Kruskal-Wallis test 

 

Γελ δηέθεξε ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο παξνρήο 

άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή» αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ παξνχζα ζέζε εξγαζία ηνπο. Οπφηε, δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 

ζεκαληηθφηεηα πνπ ζεσξνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη έρεη ε εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ 

παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηελ 

παξνχζα ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Τπήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε βαζκνινγία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή» 

αλάινγα κε ηα έηε εξγαζίαο. πγθεθξηκέλε πςειφηεξε βαζκνινγία (δειαδή δίλνπλ 

κηθξφηεξε ζεκαληηθφηεηα ζηελ ελ ιφγσ δηάζηαζε) είραλ νη εξγαδφκελνη κε πάλσ απφ 

15 ρξφληα ππεξεζίαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο κε 11 έσο 15 ρξφληα 

ππεξεζίαο (p=0,029).  

ΠΙΝΑΚΑ 8.11 
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Γεμηόηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλωζεο 

 

Απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

δεμηνηήησλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. 

 

  
Μεδεληθή Μηθξή Μέηξηα 

Πνιύ 

κεγάιε 

Πάξα 

πνιύ 

κεγάιε 

Πνιύ 

κεγάιε/ 

Πάξα πνιύ 

κεγάιε 

(%) 
Γεμηόηεηεο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλωζεο 
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Τηνζέηεζε θαηάιιεισλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηερληθψλ κε ζθνπφ 

ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ. 

3 (2,8) 3 (2,8) 22 (20,2) 
41 

(37,6) 
40 (36,7) 74,3 

 Αλάπηπμε θαη αλάδεημε  δεμηνηήησλ 

εγεζίαο πξνζσπηθνχ (επίβιεςε, 

δηδαζθαιία , αμηνιφγεζε επίδνζεο , 

πξνψζεζε ηεο νκαδηθή εξγαζίαο γηα 

ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ). 

2 (1,8) 3 (2,8) 25 (22,9) 
43 

(39,4) 
36 (33) 72,4 

Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ (νξγάλσζε, 

ζηειέρσζε, αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξνγξακκαηηζκφ, 

αλάιπζε θφζηνπο πξνυπνινγηζκφ 

θ.ι.π.). 

5 (4,6) 3 (2,8) 28 (25,7) 
39 

(35,8) 
34 (31,2) 67,0 

Αλαγλψξηζε ησλ επζπλψλ θαη ησλ 

πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ην πξνζσπηθφ 

θαη πξνζθνξά ππνζηήξημεο- 

ιεθηηθήο ή κε- ζε ζηξεζζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο 

3 (2,8) 4 (3,7) 21 (19,3) 
25 

(22,9) 
56 (51,4) 74,3 

Γεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα 

δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

αληαιιαγή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ 

4 (3,7) 3 (2,8) 20 (18,3) 
41 

(37,6) 
41 (37,6) 75,2 

 

Σα πνζνζηά ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

θπκαίλνληαλ απφ 67,0% κέρξη 75,2%. Σν 75,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πνιχ/ 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα δεκηνπξγηθή 

ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αληαιιαγή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. 

Σν 67,0% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.12 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζεσξνχζαλ πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο.  

 

 

 

Δεξιόηηηερ διοίκηζηρ και οπγάνωζηρ

75,2

74,3

67,0

72,4

74,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Δεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα δεκηνπξγηθή

ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ

θαη αληαιιαγή δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ

Αλαγλώξηζε ησλ επζπλώλ θαη ησλ πηέζεσλ

πνπ δέρεηαη ην πξνζσπηθό θαη πξνζθνξά

ππνζηήξημεο- ιεθηηθήο ή κε- ζε

ζηξεζζνγόλεο θαηαζηάζεηο

Πξνζδηνξηζκόο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ

δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ 

 Αλάπηπμε θαη αλάδεημε  δεμηνηήησλ εγεζίαο

πξνζσπηθνύ 

Υηνζέηεζε θαηάιιεισλ δηαπξνζσπηθώλ

ηερληθώλ κε ζθνπό ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην ππόινηπν

πξνζσπηθό.

Ποζοζηό (%)

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.7 

Πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ζεσξνχζαλ πνιχ/πάξα πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο 

δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. 
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ηελ ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ νη επηκέξνπο εξσηήζεηο, δηαηξέζεθε ην άζξνηζκά ηνπο κε 

ην πιήζνο ηνπο θαη πξνέθπςε ε βαζκνινγία «Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο», 

ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 1 έσο 5. Υςειφηεξεο ηηκέο ππνδειψλνπλ κηθξφηεξε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο.  

 

 

 

  

Γεμηόηεηεο 

δηνίθεζεο 

θαη 

νξγάλωζεο 

Διάρηζηε ηηκή 1,0 

Μέγηζηε ηηκή 4,8 

Μέζε ηηκε±SD 2±0,8 

Γηάκεζνο (Δλδ. εύξνο) 
1,8 (1,4 - 

2,4) 

Cronbach's a 0,84 

 

Ζ κέζε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε θιίκαθα «Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο» ήηαλ 1,9 κνλάδεο (±0,7). Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach 

ήηαλ άλσ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ (0,70) νπφηε ππάξρεη απνδεθηή αμηνπηζηία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.13 

Βαζκνινγία θιίκαθαο «Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο» 
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Βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο» 

αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

   
Γεμηόηεηεο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλωζεο 
P  

Mann-

Whitney     
Μέζε 

ηηκε±SD 

Γηάκεζνο  

(Δλδ. εύξνο) 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  Πηπρίν Σ.Δ.Η. 2,01±0,78 1,8 (1,4 - 2,4) 0,510 

  

Πηπρίν Α.Δ.Η./ 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

1,93±0,78 1,6 (1,4 - 2,2)  

Έηε εξγαζίαο <=10 1,99±0,73 1,8 (1,6 - 2,4) 0,915* 

  11-15 1,94±0,63 1,8 (1,4 - 2,4)  

  >15 2,02±0,94 1,6 (1,4 - 2,6)  

Παξνύζα ζέζε 

εξγαζίαο 

Ννζειεπηήο 
2±0,79 1,8 (1,4 - 2,4) 0,226 

  
Πξντζηάκελνο/ 

Σνκεάξρεο 
1,9±0,7 1,7 (1,3 - 2,4)  

*Kruskal-Wallis test 

 

Γελ δηέθεξε ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο 

θαη νξγάλσζεο» αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία 

ηνπο. Οπφηε, δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα πνπ ζεσξνχζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο φηη έρεη ε εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.14 
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πλνιηθή βαζκνινγία 

 

Αζξνίδνληαο φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη δηαηξψληαο ζηε ζπλέρεηα 

ην άζξνηζκα απηφ κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εξσηήζεσλ ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία εθπαηδεπηηθήο αλαγθαηφηεηαο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν 

Πίλαθα. Υςειφηεξεο ηηκέο ππνδειψλνπλ κηθξφηεξε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

  

 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

εθπαηδεπηηθήο 

αλαγθαηόηεηαο 

Διάρηζηε ηηκή 1,00 

Μέγηζηε ηηκή 3,88 

Μέζε ηηκε±SD 2,1±0,6 

Γηάκεζνο (Δλδ. 

εύξνο) 
2,0 (1,7 - 2,4) 

Cronbach's a 0,93 

 

Ζ κέζε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 2,1 κνλάδεο (±0,6). Ο 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach ήηαλ άλσ ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ (0,70) νπφηε 

ππάξρεη απνδεθηή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

ΠΙΝΑΚΑ 8.15 

Σπλνιηθή βαζκνινγία εθπαηδεπηηθήο αλαγθαηφηεηαο 
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Σπλνιηθή βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

   
πλνιηθή βαζκνινγία 

εθπαηδεπηηθήο αλαγθαηόηεηαο 
P 

Mann-

Whitney     
Μέζε 

ηηκε±SD 

Γηάκεζνο  

(Δλδ. εύξνο) 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο  

Πηπρίν Σ.Δ.Η. 
2,12±0,58 2,04 (1,72 - 2,48) 0,594 

  

Πηπρίν Α.Δ.Η./ 

Μεηαπηπρηαθφ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

2,09±0,7 2 (1,52 - 2,4)  

Έηε εξγαζίαο <=10 2,08±0,49 2,04 (1,8 - 2,44) 0,365* 

  11-15 2,01±0,61 1,8 (1,6 - 2,24)  

  >15 2,26±0,74 2,08 (1,64 - 2,6)  

Παξνύζα ζέζε 

εξγαζίαο 

Ννζειεπηήο 
2,1±0,62 2,02 (1,66 - 2,44) 0,871 

  
Πξντζηάκελνο/ 

Σνκεάξρεο 
2,19±0,59 2,08 (1,8 - 2,46)  

*Kruskal-Wallis test 

 

Γελ δηέθεξε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ηνπο. Οπφηε, δελ ππήξμε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα πνπ ζεσξνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη έρεη ε εθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.16 
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πζρεηίζεηο κεηαμύ ηωλ δηαζηάζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ επαγγεικαηηθήο 

αλαγθαηόηεηαο. 

 

 

Σπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

επαγγεικαηηθήο αλαγθαηφηεηαο. 

 

  
Γεμηόηεηεο 

έξεπλαο θαη 

αμηνιόγεζεο 

Γεμηόηεηεο 

παξνρήο άκεζεο 

θξνληίδαο ζηνλ 

αζζελή 

Γεμηόηεηεο 

δηνίθεζεο 

θαη 

νξγάλωζεο 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

εθπαηδεπηηθήο 

αλαγθαηόηεηαο 

Γεμηόηεηεο ηερληθήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ 

r 0,48 0,33 0,61 0,79 

P <0,001 0,001 <0,001 <0,001 

Γεμηόηεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνιόγεζεο 

r 1,00 0,48 0,66 0,73 

P . <0,001 <0,001 <0,001 

Γεμηόηεηεο παξνρήο 

άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ 

αζζελή 

r  1,00 0,51 0,74 

P  . <0,001 <0,001 

Γεμηόηεηεο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλωζεο 

r    0,83 

P    <0,001 

 

Τπήξμε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ φισλ ησλ θιηκάθσλ. Οπφηε, φζν 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηελ εθπαίδεπζε ζε έλα απφ ηνπο 

ηνκείο ηφζν πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ζε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο ηνκείο.   

ΠΙΝΑΚΑ 8.17 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

94 
 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ 

«Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ» θαη «Γεμηφηεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνιφγεζεο». 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.8 

Σπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ «Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ» θαη 

«Γεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο». 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

95 
 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ 

«Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή» θαη «Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο». 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.9 

Σπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ «Γεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή» θαη 

«Γεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο». 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

96 
 

 πγθξίζεηο κεηαμύ ηωλ δηαζηάζεωλ ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ επαγγεικαηηθήο 

αλαγθαηόηεηαο. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη βαζκνινγίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επαγγεικαηηθήο αλαγθαηφηεηαο. Έγηλαλ 

Wilcoxon-signed rank test γηα λα ζπγθξηζνχλ νη βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεσλ. 

 

 

  Μέζε 

ηηκε±SD 

Γηάκεζνο  

(Δλδ. εύξνο) 

Γεμηόηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ρεηξνπξγείνπ 
1,9±0,7 1,8 (1,3 - 2,4) 

Γεμηόηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο 2,2±0,9 2 (1,5 - 2,8) 

Γεμηόηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ 

αζζελή 
2,4±0,7 2,4 (1,9 - 2,8) 

Γεμηόηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλωζεο 2±0,8 1,8 (1,4 - 2,4) 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε βαζκνινγία ζηε δηάζηαζε 

«Γεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ», δειαδή ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγείνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο (p<0,001), 

ζηηο δεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή (p<0,001) θαη ζηηο 

δεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο (p=0,032). Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ εθπαίδεπζε ζηηο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο (p<0,001). Σέινο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ιηγφηεξν ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο παξνρήο 

άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθπαίδεπζε ζηηο δεμηφηεηεο 

έξεπλαο (p=0,026) θαη αμηνιφγεζεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

(p<0,001). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8.18 

Σπγθεληξσηηθά νη βαζκνινγίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επαγγεικαηηθήο 

αλαγθαηφηεηαο. 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο θιίκαθεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθπαηδεπηηθήο  αλαγθαηφηεηαο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8.10 

Βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

εθπαηδεπηηθήο  αλαγθαηφηεηαο. 
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9 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ο ζρνιηαζκφο ησλ ζπκπεξαζκάησλ  θαη αληίζηνηρα ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

ζα αθνινπζήζεη ηελ δνκή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ζα γίλεη αλά νκάδα 

εξσηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο 

πξαθηηθήο πνπ αθνξνχζε ην εξσηεκαηνιφγην 

9.1 Γεμηόηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο  ρεηξνπξγείνπ  

Ζ κηθξφηεξε αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

δεμηνηήησλ δίλεηαη ζηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο  ρεηξνπξγηθψλ  

επεκβάζεσλ απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα  θαη ηξνπνπνίεζε  ησλ δηαδηθαζηψλ, φηαλ 

απηφ επηβάιινπλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη Έιιελεο πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο ζπαλίσο  έσο πνηέ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηνπο αζζελείο πξνεγρεηξεηηθά (εμεγείηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα), επνκέλσο 

κφλν νη ζεξάπνληεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηη έρεη ζπκβεί  θαη βέβαηα νη αιιαγέο 

απηέο ζπλήζσο είλαη αηθλίδηεο, πξνθαινχλ αλαζηάησζε, εθλεπξηζκφ θαη ζπρλά 

ζπαηάιε ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ θαη πιηθψλ. Μπνξεί λα ζπζρεηηζηεί επίζεο αξλεηηθά  

κε ην κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ δηνίθεζε, ην νπνίν είλαη 

11% πνπ είλαη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ ε ηνκέσλ ρεηξνπξγείνπ. Σέινο, ην πνζνζηφ 

απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ν ηαηξνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, ν νπνίνο θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ. 

Αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθήο αλαγθαηφηεηαο (81,5%) 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα δεμηνηήησλ δίλεηαη ζηελ «αμηνιφγεζε λένπ εμνπιηζκνχ 

θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ηελ ζπκβνιή ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο» Πνιχ ζπρλά νη 

πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ 

ηελ ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ηα νπνία ζέηνπλ ζε ζνβαξφ θίλδπλν 

ηελ πνξεία ηεο επέκβαζεο θαη ελδερνκέλσο ηελ δσή ηνπ αζζελή. Δπίζεο, πνιχ ζπρλά 

νη πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ζπκκεηέρνπλ σο κέιε 

επηηξνπψλ ζχληαμεο πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη επηηξνπψλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο κε 

ζθνπφ ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη λένπ 

εμνπιηζκνχ. Πξνηείλεηαη εδψ ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ  ησλ ρεηξνπξγείσλ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή ησλ ζπκβακάησλ πνπ νθείινληαη ζε θαθή ιεηηνπξγία βηνταηξηθνχ 
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ρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζε αζηνρίεο πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ θαη ε ρξήζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηψλ, αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

λένπ εμνπιηζκνχ  θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. 

Δμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθήο αλαγθαηφηεηαο (80,7%) ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα δεμηνηήησλ δφζεθε απφ ηνπο λνζειεπηέο ζηελ «αλαγλψξηζε  

ηεο  νξζήο  ηνπνζέηεζεο  ηνπ αζζελή ζηηο δηάθνξεο ρεηξνπξγηθέο ζέζεηο θαη ιήςε 

κέηξσλ  κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμή  ηνπ  απφ επηπινθέο ιφγσ  θαθήο ηνπνζέηεζεο ζην 

ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη» θαζψο θαη ζηελ «Δξκελεία θαη εθαξκνγή θαλνληζκψλ,  

νδεγηψλ εξγαζίαο θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αξκφδηνπο 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα  ηνπο 

αζζελείο θαη ην πξνζσπηθφ» (81,5%). Καη νη δχν εξσηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηεγρεηξεηηθφ 

πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηα  παξαπάλσ πνζνζηά  θαηαδεηθλχνπλ θαιή γλψζε 

απηψλ. Δπίζεο, θαλεξψλνπλ ηελ κεγάιε αλάγθε χπαξμεο επηθαηξνπνηεκέλσλ  

νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ απφ επίζεκνπο θαη επξέσο απνδεθηνχο θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο.  

Ζ αλάγθε απηή ησλ πεξηεγρεηξηηηθψλ λνζειεπηψλ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζην ρεηξνπξγείν. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο  είλαη ε χπαξμε ηνπ εγρεηξηδίνπ 

πνηφηεηαο χκθσλα κε ην πξφηππν ΗSO 9000 ηνπ 2000 ην εγρεηξίδην πνηφηεηαο είλαη 

έλα έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη ηηο γεληθέο πνιηηηθέο, δηεξγαζίεο θαη πξαθηηθέο πνηφηεηαο 

ελφο νξγαληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα αξρείν ηνπ νξγαληζκνχ ζρεηηθφ κε ην ηη ιέλε θαη 

θάλνπλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή ηελ παξνρή κηάο πνηνηηθήο ππεξεζίαο 
87

. 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, εμαηξεηηθή ζεκαζία έρνπλ νη νδεγίεο εξγαζίαο νη νπνίεο 

θαηά ηελ ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο  κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (guidelines) 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ  πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

εθάζηνηε  νξγαληζκνχ. 

 

 

                                                 
87
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9.1 

ISO9000 

 

 Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ λνζειεπηψλ 

ζηελ πξνζήισζε ζηηο νδεγίεο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ηππνπνίεζε  ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

απνθπγή ζθαικάησλ θαη δπζκελψλ ζπκβάλησλ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ αληηθείκελν  

εθπαίδεπζεο είλαη νη ρεηξνπξγηθέο ζέζεηο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζηελ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε  Νν 16 ζηελ νπνία ην 80,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ δίλεη ηελ κέγηζηε εθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα. Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηφζν  ζε πξνγξάκκαηα ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ πεξηεγρεηξηηηθψλ λνζειεπηψλ,  φζν θαη ζε πξνγξάκκαηα  δηα βίνπ 

κάζεζεο . 

 

 

9.2Γεμηόηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο  

ηηο  δεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο  νη λνζειεπηέο ηνπ δείγκαηνο έδσζαλ ζε 

πνζνζηφ 77,7% ηελ  κέγηζηε εθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε 

ηελ δεμηφηεηα αμηνιφγεζεο  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζην 

ρεηξνπξγείν αζθψληαο ζπζηεκαηηθφ λνζειεπηηθφ έιεγρν. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

δίλεη ηελ βαζκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ  αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 
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εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία ηνπο, ην πνζνζηφ απηφ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη νχηε 

απφ ηελ ζέζε θαη ηα έηε εξγαζίαο, αιιά νχηε θαη απφ ην επίπεδν ζπνπδψλ. Δίλαη 

πξνθαλήο ινηπφλ ε αγσλία ησλ πεξηεγρεηξηηηθψλ λνζειεπηψλ λα κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ 

αλά πάζα ζηηγκή αλ θάλνπλ ζσζηά  ηελ δνπιεηά ηνπο, ψζηε λα ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Δπαλέξρεηαη θαη πάιη ε αλάγθε 

εθαξκνγήο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο  θαη ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή. Όπσο 

έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ Ed. Deming,  ζηελ εθαξκνγή ελφο  θχθινπ πνηφηεηαο, «ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εμαξηάηαη απφ επίπνλεο θαη ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο». Οη θχθινη πνηφηεηαο ηαπηνπνηνχλ, εκπνδίδνπλ θαη 

απνκαθξχλνπλ ηα εκπφδηα θαη έηζη δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
88

. Δίλαη 

θαλεξφ φηη νη λνζειεπηέο εθδειψλνπλ ηελ αλάγθε ηεο γλψζεο θαη δεμηφηεηαο, ψζηε λα 

αμηνινγνχλ  θαη λα κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο  κε ζηφρν 

ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Καη ε ζπγθεθξηκέλε αλαγθαηφηεηα 

θαιχπηεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, αθνχ ε αμηνιφγεζε είλαη ε αξρή 

θαη ην ηέινο θάζε ηέηνηαο εθαξκνγήο. 

 

9.3 Γεμηόηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή 

ηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ άκεζεο θξνληίδαο ηα απνηειέζκαηα πξνθαλψο 

επεξεάδνληαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε  δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Διιήλσλ πεξηεγρεηξηηηθψλ 

λνζειεπηψλ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο 

θαη Ακεξηθαλνχο πεξηεγρεηξεηηθνχο λνζειεπηέο, φπνπ ε επαξθήο ζηειέρσζε ησλ 

ρεηξνπξγείσλ ηνπο επηηξέπεη  ηελ παξνρή άκεζεο θξνληίδαο πξνεγρεηξηηηθά θαη 

κεηεγρεηξεηηθά  κε επηζθέςεηο ζηνπο λνζειεπηηθνχο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Απηφ 

θαίλεηαη ζηελ δηαθνξά πνπ δίλνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο ζην εξψηεκα 1 πνπ 

αθνξά ηελ  «Δθαξκνγή λνζειεπηηθήο δηάγλσζεο, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε, νξγαλσκέλε 

θαη απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο 

θαη αλάπηπμε ζρεδίνπ θξνληίδαο ηνπ αζζελή ελεξγνπνηψληαο δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ» φπνπ ην 69,7 % δίλεη κεγάιε έσο πνιχ κεγάιε αλαγθαηφηεηα ζε ζρέζε 

κε ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηηο επηζθέςεηο,  ην 50% αληίζηνηρα δίλεη κεγάιε 

αλαγθαηφηεηα, ελψ αθφκε κηθξφηεξε εθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα (ζην 48,6% )δίλεηαη 

ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ αληαπφθξηζεο ζηελ ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε άξα ηελ γεληθφηεξε ππνζηήξημε ηνπ αζζελή. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 
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αλάιπζε,  ηα πνζνζηά απηά αληηθαηνπηξίδνπλ αθελφο  ηνλ ηαηξνθεληξηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο, ην νπνίν ζπρλά θαιχπηεη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ  ζεξάπνληνο θαη ζεξαπεπνκέλνπ κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεη ζε 

άιινπο επηζηήκνλεο πγείαο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηνπ αζζελή θαη 

αθεηέξνπ ηελ αδπλακία αλάιεςεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ εμαηηίαο ηελ ππνζηειέρσζεο 

ησλ ειιεληθψλ ρεηξνπξγείσλ. Οη Έιιελεο πεξηεγρεηξεηηθνί λνζειεπηέο  ζα πξέπεη λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα, μεπεξλψληαο κε φπιν ηελ βαζηά 

γλψζε ηα εκπφδηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπρλά ηελ θαρππνςία ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

Ζ πςειή αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο  πνπ δίλνπλ νη λνζειεπηέο ζην εξψηεκα 1 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αγσλία ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ  ηξφπνπ εξγαζίαο. 

Πξνηείλεηαη εδψ ε ζχληαμε θιηληθψλ πξσηνθφιισλ 
89

 αλά επέκβαζε θαη ε θαηαγξαθή 

ησλ πάγησλ αλαγθψλ, ησλ επηζηεκνληθψλ επηινγψλ ησλ ρεηξνπξγψλ
90

, ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη  θαηά θαηξνχο θαη ησλ ιχζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί ζε 

θάζε έλα απφ απηά. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ αληηθείκελα εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

θαζεκεξηλά εξγαιεία κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ  ηππνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

                                                 
89

 Σα πξσηφθνιια λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ είλαη νινθιεξσκέλα δνκεκέλα ζρέδηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

βήκα – βήκα, κε ιεπηνκέξεηα, ιηηφηεηα θαη αθξίβεηα φιε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν λνζειεπηήο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή πξάμε. 

Ζ δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη πξνθχπηεη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Σα 

πξνβιήκαηα κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηξφπν απνζηείξσζεο, απνιχκαλζεο ή ηε ζεηξά ησλ 

ελεξγεηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο λνζειεπηηθήο πξάμεο. Δπίζεο έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

επηπινθέο ή ηελ ζπρλφηεηα ησλ επηπινθψλ κε ην θφζηνο λνζειείαο θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Γηα λα επηιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα αλαηξέρνπκε ζε ηεθκεξησκέλεο λνζειεπηηθέο δηαδηθαζίεο , δηεζλήο 

θιηληθέο νδεγίεο (clinical guidelines) θαη βάζεη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ αιιάδνπκε ηελ 

πξαθηηθή καο. Δάλ επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν καο πηνζεηνχκε ηηο αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξσηνθφιινπ καο. Έηζη ιχλνπκε απιά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. 

Σα πξσηφθνιια αλαλεψλνληαη δηαξθψο θαη ηξνπνπνηνχληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα έγθπξε 

θαη αμηφπηζηε επηζηεκνληθά πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε 

http://www.ahepahosp.gr/nursing_protocol.asp 
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θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο θξνληίδαο. ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ  

ζπγθξηκέλεο νκάδαο δεμηνηήησλ δελ αληρλεχηεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ βαζκφ 

αλαγθαηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνχζα ζέζε 

εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο. Αληίζεηα, ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα πνπ 

έδσζαλ νη εξγαδφκελνη κε πάλσ απφ 15 έηε εξγαζίαο, πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί ε 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ εξγαζία θαη ε γλψζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ θαζεκεξηλά αλαθχπηνπλ . 

 

9.4 Γεμηόηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλωζεο  

ηνλ ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθήο αλαγθαηφηεηαο έιαβαλ ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ «Τηνζέηεζε   

θαηάιιεισλ  δηαπξνζσπηθψλ  ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ  θαιή  ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ην  ππφινηπν πξνζσπηθφ» κε πνζνζηφ 74,3% θαη  αληίζηνηρα ηελ 

«Γεκηνπξγία  επθαηξηψλ  γηα δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ  θαη αληαιιαγή δηαθνξεηηθψλ  απφςεσλ» κε 75,2%. Σν ρεηξνπξγείν 

απνηειεί ην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ νπνίνπ ε θαιή ιεηηνπξγία εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. 

Σαπηφρξνλα φκσο, εμ αηηίαο ησλ δηαθνξψλ θνπιηνχξαο, εθπαίδεπζεο θαη  ηελ 

έιιεηςε θνηλψλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ, απνηειεί ζπρλά πεδίν ζπγθξνχζεσλ. 

Υπάξρνπλ πνιιέο πηζαλέο αηηίεο  ησλ ζπγθξνχζεσλ, νη νπνίεο  ζα πξέπεη λα επηιχνληαη 

άκεζα κέζα απφ  αλνηθηή επηθνηλσλία θαη ζπδήηεζε βαζηζκέλε ζηνλ αιιεινζεβαζκφ 

θαη ηελ θαηαλφεζε
91

. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε ησλ  πεξηεγρεηξηηηθψλ λνζειεπηψλ απφ 

εηδηθνχο ζε ηερληθέο επηθνηλσλίαο, ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, αιιά θαη ζηελ πξφιεςε απηψλ  ιακβάλνληαο κέηξα ψζηε λα 

εθιείπνπλ νη αηηίεο πνπ ηηο  πξνθάιεζαλ ζην παξειζφλ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα δεμηνηήησλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

πνπ έδσζε κεγάιε αλαγθαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα εξσηήκαηα, ήηαλ ζηελ 

εξψηεζε πνπ αθνξνχζε «Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη 

                                                 

91
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δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ (νξγάλσζε, ζηειέρσζε, αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ,  

πξνγξακκαηηζκφ, αλάιπζε θφζηνπο,  πξνυπνινγηζκφ θ.ι.π.).»  πνπ αλέξρεηαη ζε 

67%, ην νπνίν είλαη κεγάιν αιιά κηθξφηεξν ζπγθξηλφκελν κε ηα νπφινηπα 

εξσηήκαηα. Δδψ είλαη πξνθαλήο ε έιιεηςε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ απφ ηνπο 

δηνηθνχληεο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (89%) πνπ είλαη λνζειεπηέο 

ρσξίο δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζεσξνχλ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ αλαγθαία ηελ 

εθπαίδεπζε φισλ ζηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο. Πξνηείλεηαη ε εθπαίδεπζε αξρηθά 

απηψλ πνπ ήδε θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο, αιιά θαη ησλ λνζειεπηψλ πνπ εμειίζζνληαη 

επαγγεικαηηθά, ψζηε λα είλαη έηνηκνη λα δηαδερηνχλ ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπο. 

 Γεληθφηεξα, ηα πνζνζηά πνιχ κεγάιεο θαη πάξα πνιχ κεγάιεο εθπαηδεπηηθήο 

αλαγθαηφηεηαο είλαη πάλσ απφ 50% ζε φιεο ηηο δεμηφηεηεο κε ζπγθξηηηθά  

ρακειφηεξα πνζνζηά ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή άκεζεο θξνληίδαο 

ζηνλ αζζελή θαη πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή θαη  

ιεηηνπξγία ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ ηελ 

κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα ζηηο δεμηφηεηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ρεηξνπξγείνπ, δεχηεξε ζηηο δεμηφηεηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, ηξίηε ζηηο 

δεμηφηεηεο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο θαη ηελ κηθξφηεξε εθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα 

ζηηο δεμηφηεηεο παξνρήο άκεζεο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή.  

 H δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ππνζηειερσκέλσλ ρεηξνπξγείσλ 

δηθαηνινγεί απφιπηα ηα παξαπάλσ πνζνζηά. Οη Έιιελεο λνζειεπηέο ρεηξνπξγείνπ 

ζεσξνχλ  ζεκαληηθφηεξε ηελ γλψζε, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία θαη 

ζα απαιχλεη ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Θεσξνχλ επίζεο ζεκαληηθή ηελ 

εθπαίδεπζε  ζηηο δεμηφηεηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο,  αιιά κε κηθξφηεξα πνζνζηά, 

ελψ ζε δεχηεξε κνίξα έξρνληαη ε πην επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε κε ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηελ έξεπλα θαη γηα ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο 

άκεζεο παξνρήο θξνληίδαο ζηνλ πεξηεγρεηξηηηθφ αζζελή.  

 Γεληθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ θαλεξψλνπλ κηα ηεξάζηηα 

αλάγθε γηα νξγαλσκέλε πεξηεγρεηξεηηθή εθπαίδεπζε ζε φινπο ηνκείο θαη δεμηφηεηεο, 

ελψ ην 49.1% ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληά αξλεηηθά ζηελ χπαξμε πξνγξάκκαηνο 

εθπαίδεπζεο ζην ρεηξνπξγείν ηνπο. 

 Ζ επνρή ηεο δηαρεηξηδφκελεο θξνληίδαο  θαη ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο θάζε 

είδνπο πφξσλ κε ζθνπφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε πγείαο ησλ αζζελψλ απαηηεί ηελ 
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παξνπζία άξηζηα εθπαηδεπκέλσλ πεξηεγρεηξηηηθψλ λνζειεπηψλ  κέζα απφ ζχγρξνλεο, 

ζπλερείο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο. 

 Kχξην κέιεκα ηεο πεξηγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ εηδίθεπζεο ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή κε 

ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην θαη απμεκέλεο επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο, αλάινγεο κε 

ηνλ ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ζην ρεηξνπξγηθφ πεξηβάιινλ ν 

πεξηεγρεηξεηηθφο λνζειεπηήο.  
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       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ                                                                              ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ 
 

ΠΔΙΡΑΙΩ  
 

 

Αμηφηηκε/ε Κχξηα/ε, πλάδειθε 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο αθνξά ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ λνζειεπηψλ ρεηξνπξγείνπ ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηελ δηνίθεζε ηεο 

πγείαο απφ ην αληίζηνηρν Π.Μ.. ηνπ ηκήκαηνο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  ζε ζχκπξαμε κε ην ηκήκα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Σ.Δ.Η Πεηξαηά. 

αο παξαθαινχκε λα ην ζπκπιεξψζεηε θαη ζαο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηνλ 

ρξφλν ζαο  

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ – ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Παξαθαινχκε ηνπνζεηήζηε έλα  λ  ζην θνπηάθη  ηεο απάληεζεο πνπ ζαο ηαηξηάδεη 

 

Α. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο  

    Πηπρίν Σ.Δ.Η.              Πηπρίν Α.Δ.Η.          Μεηαπηπρηαθφ            Γηδαθηνξηθφ     

 

Β Έηε εξγαζίαο  

 

 0-2         2)  3-5              6-10               11-15            16 θαη πεξηζζφηεξα                          

Γ   Παξνχζα ζέζε εξγαζίαο  

 

Ννζειεπηήο          Πξντζηάκελνο             Σνκεάξρεο   

 

ην λνζνθνκείν πνπ εξγάδεζηε ππάξρεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο λνζειεπηψλ 

ρεηξνπξγείνπ; 

Ναη                                         φρη  
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 

Πάξα πνιύ 

κεγάιε 

 

1 

Πνιύ 

κεγάιε 

 

2 

Μέτξηα 

 

 

3 

 

Μηθξή 

 

 

4 

Μεδεληθή 

 

 

5 

 

 

 

 

  1 2 3 4 5 

1 Eθαξκνγή λνζειεπηηθήο δηάγλσζεο ,κε  ζηφρν ηελ έγθαηξε, 

νξγαλσκέλε  θαη απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο, θαη αλάπηπμε ζρεδίνπ 

θξνληίδαο ηνπ αζζελή ελεξγνπνηψληαο δηαδηθαζίεο  επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ 

     

2 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο  κεηαμχ ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο 

λφζνπ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ρεηξνπξγηθήο  

επέκβαζεο 

     

3 Πξνζδηνξηζκφο - εθηίκεζε  ηεο  αληαπφθξηζεο θαη ησλ 

κεραληζκψλ  αληηκεηψπηζεο    ηεο επηθείκελεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ αζζελή 

     

4 Πξφβιεςε  ησλ αλαγθψλ  ηνπ αζζελνχο κε βάζε ηηο δηαθνξέο ζην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηελ  πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα, ην βηνηηθφ επίπεδν 

θαη ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο.. 

     

5 

 

 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη εθηέιεζε  πξνεγρεηξεηηθψλ θαη 

κεηεγρεηξεηηθψλ  επηζθέςεσλ, κε  ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ, 

κε ζθνπφ  αθ ελφο ηε δεκηνπξγία ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ηνλ 

αζζελή, θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ ζπζηεκαηηθή  ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

πνπ πηζαλφλ δηακνξθψλνπλ ηελ πεξηεγρεηξεηηθή θξνληίδα  

     

6 

 

  Μειέηε ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ζπζρέηηζε θιηληθψλ  επξεκάησλ 

κε ηα ζπκπηψκαηα θαη ηε δηάγλσζε ηνπ αζζελνχο 

     

7 Πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ηνπ αζζελή  θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ  

κε ζθνπφ ηελ δηδαζθαιία  θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή  

ζηελ αλάξξσζε ζηα πιαίζηα ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο  

     

8 Τηνζέηεζε   θαηάιιεισλ  δηαπξνζσπηθψλ  ηερληθψλ κε ζθνπφ 

ηελ  θαιή  ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ. 

     

9 Δληνπηζκφο  θαη αλαθνξά ησλ παξαγφλησλ  πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ  θαη 

ππνβνιή πξνηάζεσλ  γηα  ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο θξνληίδαο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

     

Βαζκνινγείζηε ζε θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 5 ηηο παξαθάησ δεμηφηεηεο   αλάινγα κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα θαη πξνηεξαηφηεηα πνπ ζέηεηε, ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ζαο  

αλάγθεο ζε απηέο, ζηνλ παξφληα ρξφλν 
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10 Πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  ρεηξνπξγηθψλ  επεκβάζεσλ απφ 

απξφβιεπηα γεγνλφηα  θαη ηξνπνπνίεζε  ησλ δηαδηθαζηψλ, φηαλ 

απηφ επηβάιινπλ αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ησλ αζζελψλ 

     

11 

 

 

 

Αμηνιφγεζε   (κε βάζε επηζηεκνληθέο αξρέο ηεο κηθξνβηνινγίαο)  

ησλ κεζφδσλ θαη πξντφλησλ  απνζηείξσζεο ,ηεο   απνιχκαλζεο,  

θαζψο  θαη ηεο  εθαξκνγήο  ηεο άζεπηεο ηερληθήο 

     

12 Δξκελεία θαη εθαξκνγή θαλνληζκψλ , νδεγηψλ εξγαζίαο θαη 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αξκφδηνπο θνξείο 

θαη νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αζθαινχο 

πεξηβάιινληνο γηα  ηνπο αζζελείο θαη ην πξνζσπηθφ ( αζθαιήο 

ρξήζε ζπζθεπψλ ειεθηξνρεηξνπξγηθήο φπσο ζπζθεπή δηαζεξκίαο 

     

13 Αμηνιφγεζε   λένπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ 

κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ , ηελ ζπκβνιή ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο  θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο  

  

 

 

   

14 Γλψζε  ησλ αξρψλ  ηεο επνχισζεο ηνπ ηξαχκαηνο θαη εθαξκνγή  

ζηελ πξφιεςε ησλ κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ (π.ρ ινηκψμεηο) . 

     

15 Αλαγλψξηζε  θαη πξφιεςε ιαζψλ .(π.ρ. θαθή άζεπηε ηερληθή , 

εγθαηάιεηςε μέλσλ ζσκάησλ , ιάζνο ρνξήγεζε θαξκάθσλ) 

     

16 Αλαγλψξηζε  ηεο  νξζήο  ηνπνζέηεζεο  ηνπ αζζελή ζηηο δηάθνξεο 

ρεηξνπξγηθέο ζέζεηο θαη ιήςε κέηξσλ  κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμή  

ηνπ  απφ επηπινθέο ιφγσ  θαθήο ηνπνζέηεζεο ζην ρεηξνπξγηθφ 

ηξαπέδη . 

     

17  Αλάπηπμε  θαη  αλάδεημε   δεμηνηήησλ  εγεζίαο πξνζσπηθνχ  

(επίβιεςε, δηδαζθαιία , αμηνιφγεζε επίδνζεο ,  πξνψζεζε ηεο  

νκαδηθή εξγαζίαο  γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ). 

     

18 Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο θαη 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ (νξγάλσζε, ζηειέρσζε, αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πξνγξακκαηηζκφ, αλάιπζε θφζηνπο πξνυπνινγηζκφ 

θ.ι.π.). 

     

19 Αλαγλψξηζε  ησλ επζπλψλ θαη ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ην 

πξνζσπηθφ θαη πξνζθνξά ππνζηήξημεο- ιεθηηθήο ή  κε- ζε 

ζηξεζζνγφλεο  θαηαζηάζεηο  

     

20 Γεκηνπξγία  επθαηξηψλ  γηα δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ  θαη αληαιιαγή δηαθνξεηηθψλ  απφςεσλ 

     

21 Πξνζδηνξηζκφο θαη πξνηάζεηο πεδίσλ  έξεπλαο ζηελ  

πεξηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή  

     

22 Αμηνιφγεζε ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο  λνζειεπηηθήο  

θξνληίδαο  ζην ρεηξνπξγείν  αζθψληαο  ζπζηεκαηηθφ  

λνζειεπηηθφ  έιεγρν 

     

23 Γηεμαγσγή  κηαο  εξεπλεηηθήο κειέηεο ή  απιά ζπκκεηνρή ζε 

απηήλ 

     

24  Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο έξεπλαο ζε αλάινγε  

θαηάζηαζε ζην ρεηξνπξγείν κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελή 

     

25 Γλψζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ κεραληθήο ηνπ ζψκαηνο ζην 

ρεηξνπξγείν, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε επαγγεικαηηθψλ λνζεκάησλ 

(π.ρ κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ) 

     

1 2 3 4 5 
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