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κ ε φ α λ α ι ο

1 Εισαγωγή στην Εκτίμηση  
της Υγείας

ε κ Π α ι Δ ε Υ Τ ι κ ο ι  Σ Τ ο Χ ο ι

Ο φοιτητής θα μπορεί:
1.  Να ορίζει την υγεία και την εκτίμηση της υγείας.
2. Να εξηγεί τα στοιχεία της εκτίμησης της υγείας.
3. Να αναγνωρίζει τους δείκτες υγείας και το σκοπό του προγράμματος Healthy People 2020.
4. Να ορίζει το ρόλο του νοσηλευτή στην εκτίμηση.

Η εκτίμηση της υγείας αποτελεί σημαντικό κομμάτι 
της νοσηλευτικής. Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση 
που ακολουθείτε, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τις 
τεχνικές εκτίμησης. Η προσοχή στις λεπτομέρειες, η 
χρήση των κατάλληλων ερωτήσεων και η επίγνωση 
του τι είναι αυτό που λέει και κάνει ένα άτομο διαμορ-
φώνουν το πλάνο της περίθαλψης, με στόχο τη βελ-
τιστοποίηση της κατάστασης της υγείας κάθε ανθρώ-
που σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

ΥγεIα
Η υγεία είναι μία σχετική κατάσταση στην οποία μπορεί να ζει ένα άτομο ανάλογα με τις δυνατότητές του και 
περιλαμβάνει τις «επτά παραμέτρους»: τη σωματική υγεία, τη συναισθηματική υγεία, την κοινωνική ευεξία, τις 
πολιτισμικές επιρροές, τις πνευματικές επιρροές, τις περιβαλλοντικές επιρροές και το αναπτυξιακό επίπεδο. 
Η υγεία είναι η συνισταμένη όλων των παραπάνω παραμέτρων και δεν ορίζεται μόνο ως απουσία ασθένειας ή 
σωστή διατροφή, αλλά από τις συνεισφορές όλων των ανωτέρω.

 ● Σωματική υγεία: ο τρόπος με τον οποίο ζει και προσαρμόζεται το σώμα.

 ● Συναισθηματική υγεία: θετική άποψη και συναισθήματα που διοχετεύονται με υγιεινό τρόπο.

 ● Κοινωνική ευεξία: υποστηρικτικές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους.

 ● Πολιτισμικές επιρροές: ευνοϊκές διασυνδέσεις για την προαγωγή της υγείας.
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 ● Πνευματικές επιρροές: ειρηνική και ηθική διαβίωση.

 ● Περιβαλλοντικές επιρροές: ευνοϊκές συνθήκες για την προαγωγή της 
υγείας.

 ● Αναπτυξιακό επίπεδο: ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο σκέπτεται, επι-
λύει προβλήματα και λαμβάνει αποφάσεις.

Η υγεία επηρεάζεται από όλες τις παραπάνω παραμέτρους. Η ικανότητα 
που έχει ένα άτομο να προσαρμόζεται χωρίς να διαταράσσει τις παρα-
μέτρους αυτές είναι σημαντική για τη διατήρηση της υγείας. Η υγεία δεν 
αποτελεί σταθερά και δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η ικανότητα 
εναρμόνισης των παραμέτρων σε ένα δίκτυο οδηγεί στην επίτευξη της 
υγιεινής κατάστασης για ένα άτομο.

εκτIμηση τησ ΥγεIασ
Η νοσηλευτική εκτίμηση της υγείας περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστο-
ρικό και μία πλήρη κλινική εξέταση, που χρησιμοποιούνται για την εκτί-
μηση της κατάστασης της υγείας του ατόμου. Η ικανότητα αναζήτησης 
πληροφοριών, κατανόησης των ευρημάτων και εφαρμογής των γνώ-
σεων μπορεί στην αρχή να φανεί δύσκολη για τον αρχάριο νοσηλευτή. 
Η νοσηλευτική εκτίμηση της υγείας χαρακτηρίζεται από μία συστηματική 
συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, τα οποία διευκολύνουν τη δια-
μόρφωση ενός πλάνου για τη βέλτιστη περίθαλψη του ασθενούς.

Το πρώτο μέρος της εκτίμησης της υγείας είναι το ιστορικό, το οποίο 
περιλαμβάνει επίσης τις «επτά παραμέτρους». Ο νοσηλευτής κάνει τις 
αρμόζουσες ερωτήσεις ώστε να συλλέξει δεδομένα από τον ασθενή ή 
την οικογένειά του. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν προηγού-
μενοι ιατρικοί φάκελοι για πρόσθετες πληροφορίες. Στο ιστορικό συμ-
βάλλει η γνώση των σωματικών και ψυχολογικών προβλημάτων, των 
κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων, του περιβάλλοντος, του αναπτυ-
ξιακού επιπέδου και των πνευματικών πεποιθήσεων του ασθενούς.

Το δεύτερο στοιχείο της εκτίμησης της υγείας είναι η κλινική εξέταση. 
Ο νοσηλευτής χρησιμοποιεί μία δομημένη εξέταση κατά συστήματα, 
ώστε να αναγνωρίσει τις υπάρχουσες μεταβολές. Ένα ασύνηθες ή 
παθολογικό εύρημα μπορεί να υποστηρίξει τα στοιχεία από το ιστορικό 
ή να οδηγήσει το νοσηλευτή να κάνει πρόσθετες ερωτήσεις.

Ο σκοπός της νοσηλευτικής εκτίμησης της υγείας είναι να καθοριστεί η 
κατάσταση της υγείας, οι παράγοντες κινδύνου και η ανάγκη για εκπαί-
δευση του ασθενούς, ως βάση για την ανάπτυξη ενός νοσηλευτικού 
πλάνου περίθαλψης. Ο γενικός στόχος είναι η αναγνώριση και η ιεράρ-
χηση των ευρημάτων από το νοσηλευτή και τέλος η διαμόρφωση και 
εφαρμογή του πλάνου της περίθαλψης. Αυτό ονομάζεται «Νοσηλευτική 

ανάπτυξη Ικανοτήτων

Όταν καθορίζεται ο τύπος 
της εκτίμησης της υγείας 
που θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί, ο νοσηλευ-
τής πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του την παρούσα 
κατάσταση και πάθηση του 
ασθενούς. Μία εστιασμένη 
εκτίμηση πραγματοποιείται 
στον ασθενή που έχει ήδη 
υποβληθεί σε λεπτομερή 
εξέταση και επανέρχεται για 
επανεξέταση. ο ασθενής 
που παρουσιάζει ένα νέο 
σοβαρό ή κρίσιμο πρόβλημα 
απαιτεί επείγουσα εκτί-
μηση ώστε να καθοριστεί η 
παρούσα κατάστασή του. 
Ωστόσο, αν ο ασθενής 
αυτός είναι πλέον σταθερός 
και η οξεία κατάσταση έχει 
υποχωρήσει, ο νοσηλευτής 
πρέπει να πραγματοποιή-
σει μία πλήρη εκτίμηση της 
υγείας, ώστε να αξιολογή-
σει όλα τα συστήματα του 
σώματος και να αποφασίσει 
ποιο είναι εκείνο που συμ-
βάλλει στο παρόν πρόβλημα 
του ασθενούς. 

εΠτα ΠαΡαμετΡΟΙ

αναπτυξιακό 
επίπεδο

Περιβαλλοντικές 
επιδράσεις

Πνευματικές 
επιδράσεις

Πολιτισμικές 
επιδράσεις

Συναισθηματική 
υγεία

Σωματική 
υγεία

κοινωνική 
ευεξία
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Διαδικασία». Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την εκτίμηση της 
υγείας θα πρέπει να καταγράφονται με ξεκάθαρο και ακριβή τρόπο. Οι 
πληροφορίες αυτές εισάγονται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.

Η εκτίμηση της υγείας μοιάζει με ένα παζλ. Όταν ο νοσηλευτής συναντά 
έναν ασθενή, είναι σα να ανοίγει το κουτί με το παζλ και να απλώνει τα 
κομμάτια. Κάθε στοιχείο του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης αναπα-
ριστά ένα διαφορετικό κομμάτι της ζωής του ασθενούς. Τα κομμάτια αυτά 
συνολικά σχηματίζουν την εικόνα του ασθενούς. Οι συστηματικές ερω-
τήσεις κατά τη λήψη του ιστορικού μοιάζουν με τα γωνιακά και ακραία 
κομμάτια του παζλ που σχηματίζουν το πλαίσιο, στη συγκεκριμένη περί-
πτωση τη βάση για την εκτίμηση και τον τρόπο που θα γίνει η κλινική 
εξέταση. Μόλις σχηματιστεί το πλαίσιο, η συμπλήρωση του παζλ είναι 
ευκολότερη. Για να ταιριάξουν τα κομμάτια, θα πρέπει ο νοσηλευτής να 
ακούει και να καταλαβαίνει τον ασθενή. Η εκτίμηση της υγείας βοηθά το 
νοσηλευτή να ανακαλύψει τις ανάγκες του ασθενούς. Καθώς αναπτύσ-
σεται μία σχέση ανάμεσά τους, λαμβάνονται περισσότερες πληροφο-
ρίες. Με το συνδυασμό των πληροφοριών φανερώνονται οι πραγματικοί 
κίνδυνοι για την υγεία και τελικά ανευρίσκονται τα τελευταία και δυσκο-
λότερα κομμάτια του παζλ, που αντιστοιχούν στους δυνητικούς κινδύ-
νους για την υγεία. Το περίπλοκο αυτό παζλ είναι η ζωή του ατόμου και τα 
κομμάτια θα πρέπει να ταιριάζουν σωστά ώστε το άτομο να διατηρεί την 
υγεία και την ποιότητα ζωής του. Καθώς το παζλ αποκτά σχήμα, εμφανί-
ζεται μία εικόνα. Παρομοίως, ο νοσηλευτής μπορεί να δει τον ασθενή ως 
άτομο πιο καθαρά και έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα συγκεκρι-
μένο νοσηλευτικό πλάνο περίθαλψης.

Η εκτίμηση πραγματοποιείται συνήθως με την άφιξη του ασθενούς 
στο νοσοκομείο. Η έκτασή της καθορίζεται από την οξύτητα της κατά-
στασης του ασθενούς και από το χώρο όπου πραγματοποιείται η περί-
θαλψη. Για παράδειγμα:

 ● Στον ασθενή που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και διακομίζεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών γίνο-
νται βασικές ερωτήσεις που αφορούν το γεγονός που προηγήθηκε της εισαγωγής και το αν λαμβάνει φάρ-
μακα ή αν έχει αλλεργίες ή παρενέργειες σε φάρμακα. Το λεπτομερές ιστορικό θα ολοκληρωθεί όταν ο 
ασθενής σταθεροποιηθεί και είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις.

 ● Στον ασθενή που έχει επαγγελματική σχέση με το νοσηλευτή και από τον οποίο έχει ληφθεί λεπτομερές ιστο-
ρικό κατά την αρχική συνάντηση δε χρειάζεται να επαναλαμβάνεται η λήψη του ιστορικού σε κάθε επόμενη 
επίσκεψη. Αν θεωρηθεί σκόπιμο, μπορεί να γίνει ανανέωση σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια νέα γεγο-
νότα.

 ● Σε έναν ασθενή με άνοια που εισάγεται σε έναν οίκο ευγηρίας, μπορεί να χρειάζεται η λήψη πρόσθετων πλη-
ροφοριών από την οικογένεια, από προηγούμενους παρόχους περίθαλψης ή από προηγούμενους ιατρικούς 
φακέλους, ανάλογα με την ικανότητα που έχει ο ασθενής να θυμάται πληροφορίες.

Κάθε άτομο χρειάζεται μία ολοκληρωμένη εκτίμηση της υγείας του. Ιδανικά, αυτό πραγματοποιείται κατά την 
εισαγωγή, ωστόσο ορισμένες συνθήκες είναι δυνατό να παρεμποδίσουν τη λεπτομερή ολοκλήρωσή της κατά 
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τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όσο συντομότερα ολοκληρωθεί πλήρως η εκτίμηση της υγείας, τόσο καλύτερα 
γνωρίζει ο νοσηλευτής τον ασθενή και μπορεί να παρασχεθεί ολιστική περίθαλψη για τη διασφάλιση της 
προαγωγής της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Η εκτίμηση της υγείας πραγματοποιείται τόσο από τους νοσηλευτές, όσο και από τους ιατρούς. Αν και οι τεχνι-
κές εκτίμησης μπορεί να μοιάζουν, η χρήση είναι διαφορετική. Ο ιατρός εστιάζει στη διάγνωση και στη θερα-
πεία της νόσου, ενώ ο νοσηλευτής εστιάζει στη διάγνωση και στη θεραπεία των πραγματικών ή δυνητικών 
αντιδράσεων στη νόσο ή στα γεγονότα της ζωής (π.χ. στη γέννηση ενός παιδιού). Η νοσηλευτική εκτίμηση ανα-
γνωρίζει πολλούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην υγεία και στην ευεξία του ατόμου, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των «επτά παραμέτρων». Η εκτίμηση της υγείας επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων που είναι συγκεκρι-
μένα για κάθε ασθενή. Καθώς ο νοσηλευτής περνά περισσότερο χρόνο με τον ασθενή, μπορεί να αναγνωρίσει 
ανησυχίες ή μεταβολές. Πραγματοποιείται καταγραφή κάθε παρέκκλισης, όπως και των μηχανισμών αντιμετώ-
πισης και των πόρων που διαθέτει ο ασθενής. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν τα 
προβλήματα υγείας ή άλλα δυνητικά προβλήματα του ασθενούς. Η ανάπτυξη του νοσηλευτικού πλάνου περί-
θαλψης και η συνεργασία με κάθε ασθενή έχουν μεγάλη σημασία για την προαγωγή της υγείας.

Εφόσον καθοριστεί το πλάνο, λαμβάνει χώρα διαρκώς εκτίμηση και μπορεί να κριθεί απαραίτητη η τροποποί-
ησή του. Η ομάδα της περίθαλψης συνεργάζεται με τους ασθενείς και αποφασίζει τη βέλτιστη συνολική περί-
θαλψη. Αυτό πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής, από τη γονιμοποίηση έως το θάνατο. Η ομάδα της 
περίθαλψης αποτελείται από συνεργάτες και περιλαμβάνει το νοσηλευτή, τον ιατρό, το διαιτολόγο, τον κοι-
νωνικό λειτουργό, το φυσικοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή, το λογοθεραπευτή και τον οδοντίατρο. Όλοι οι 
παραπάνω συνεργάζονται στην ίδια ομάδα προς όφελος του ασθενούς.

Με την εκτίμηση της υγείας, οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν τους τομείς ανησυχίας, οι οποίοι χρήζουν άμεσης 
προσοχής, καθώς και τις ανάγκες για διατήρηση ή για βελτίωση της υγείας. Οι νοσηλευτές είναι πρωτοπόροι 
στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών και ο ρόλος τους είναι να βοηθούν τους ασθε-
νείς να αλλάξουν συμπεριφορές και τρόπο ζωής για την επίτευξη της βέλτιστης υγείας. Οι αλλαγές αυτές θα 
δώσουν στα άτομα τη δυνατότητα να αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν τη συνολική τους υγεία. Η επι-
λογή του επιπέδου της περίθαλψης και της εκπαίδευσης καθορίζεται από το νοσηλευτή κατά τη διάρκεια της 
περίθαλψης. Κατά τη γενική εκτίμηση του ασθενούς, ο νοσηλευτής χρησιμοποιεί τα ευρήματα ώστε να απο-
φασίσει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της ενημέρωσης των 
ασθενών. Η διατήρηση της υγείας είναι μία περίπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από συμπεριφορές και 
επιλογές. Η ενημέρωση σε θέματα υγείας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της νοσηλευτικής. Ο νοσηλευτής 
βοηθά τα άτομα να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στον υγιεινό τρόπο ζωής και στην πρόληψη των ασθε-
νειών. Κάποιοι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην υγεία είναι η προσωπικότητα και η στάση του ατό-
μου, η ελαστικότητά του, η δυναμική της οικογένειας, η πρόσβαση στην περίθαλψη και στους πόρους, η δια-
τροφή, η άσκηση, το πολιτισμικό υπόβαθρο και οι πεποιθήσεις.

Το πρόγραμμα Healthy People 2020 είναι ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει παράγοντες κινδύνου, προβλήματα 
υγείας και ασθένειες ενδιαφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι στόχοι είναι η βελτίωση της υγείας των ατό-
μων ξεχωριστά και της κοινότητας συνολικά και τίθενται ανά διαστήματα 10 ετών. Ο συνολικός στόχος είναι η 
αύξηση της ποιότητας ζωής μέσα από τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 
καθώς και την ενημέρωση των ατόμων και την καλλιέργεια μίας συνείδησης που θα βοηθήσουν στην εξά-
λειψη των διαφορών που παρατηρούνται στην υγεία. Το πρόγραμμα Healthy People 2020 προάγει την υγεία 
και την πρόληψη των ασθενειών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης των ατόμων.
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Οι εθνικοί στόχοι για την υγεία όπως καθορίζονται από το πρόγραμμα Healthy People 2020 είναι ευρείς και 
λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος. Αυτά βασίζονται σε σύγχρονα δεδομένα, νέες εξελί-
ξεις και προκλήσεις που παρατηρούνται ή αρχίζουν να εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας των Η.Π.Α. παρείχε τα δεδομένα στο διαδίκτυο και απηύθυνε πρόσκληση σε κορυφαί-
ους ειδικούς αλλά και στην κοινωνία, ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το τι θα πρέπει να αποτε-
λέσει το επίκεντρο του προγράμματος για την επόμενη δεκαετία.

Οι κατάλληλοι για κάθε άτομο δείκτες του προγράμματος Healthy People 2020 θα καθοριστούν καθώς ο 
νοσηλευτής ολοκληρώνει την εκτίμηση της υγείας. Με τη βοήθεια της ιστοσελίδας (http://www.healthypeople.
gov), είναι δυνατό να αναγνωριστούν οι δείκτες υγείας, οι κατάλληλες παρεμβάσεις και οι πόροι.

Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην εκτίμηση
Οι νοσηλευτές παρέχουν περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια της ζωής και σε διάφορες συνθήκες. Ένα μικρό 
δείγμα των ειδικοτήτων που εξυπηρετούνται περιλαμβάνει την παιδιατρική, τη γηριατρική, την παθολογία, τη 
χειρουργική, την ψυχιατρική, τη μαιευτική και την υγεία της κοινότητας. Οι νοσηλευτές εκτιμούν τις ανάγκες 
των ασθενών, αναπτύσσουν παρεμβάσεις, ενώ ενημερώνουν και συμβουλεύουν τα άτομα, τις οικογένειες, 
τις ομάδες και την κοινότητα ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο υγείας και ευεξίας. Για το νοσηλευτή η 
υγεία αποτελεί το επίκεντρο, με τον ασθενή, το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο να επηρεάζουν την κατάσταση 
της υγείας. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι «επτά παράμετροι» που επηρεάζουν την υγεία του 
ασθενούς, ώστε να καθοδηγείται το νοσηλευτικό πλάνο περίθαλψης. Την ίδια σημασία έχουν και η άποψη 
που έχει ο ασθενής για την υγεία. Ένα άτομο μπορεί να θεωρεί ότι υγεία είναι η απουσία ασθένειας. Κάποιο 
άλλο ίσως θεωρεί ότι υγεία είναι ο καλός έλεγχος του διαβήτη και της γλυκόζης του αίματος. Ένα άτομο μπο-
ρεί να πάσχει από χρόνια νόσο και ένα άλλο όχι, ωστόσο και τα δύο ίσως θεωρούν τον εαυτό τους υγιή. Κατά 
τη συνάντησή σας με τον ασθενή, ρωτήστε τον ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες οι απόψεις του:

«Τι θα θέλατε να πετύχετε με τη σημερινή επίσκεψη;»
«Πείτε μου αν θεωρείτε τον εαυτό σας υγιή.»
«Πείτε μου γιατί είστε εδώ σήμερα.»

Εστιάζοντας στις ερωτήσεις (λεκτικές) και στις αντι-
δράσεις (μη λεκτικές) του ασθενούς, ο νοσηλευ-
τής διαρκώς αξιολογεί και διαμορφώνει ένα πλάνο 
περίθαλψης, ώστε ο ασθενής να επιτύχει τη βέλτι-
στη δυνατή υγεία.

Η έννοια της υγείας ξεπερνά το άτομο, καθώς 
αφορά και την κοινότητα. Οι νοσηλευτές συμμετέ-
χουν στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής και 
στις κοινωνικές, οικονομικές και εργασιακές απο-
φάσεις. Για να μπορέσει ο νοσηλευτής να βοηθή-
σει έναν ασθενή, θα πρέπει επίσης να καλλιεργεί-
ται και ένα υγιεινό περιβάλλον. Η κοινότητα και το 
περιβάλλον θα πρέπει να είναι καθορισμένα και να 
έχουν τεθεί ρεαλιστικοί στόχοι για πιθανές αλλαγές 
(π.χ. οι νοσηλευτές μπορούν να προάγουν την υγι-
εινή διατροφή στα κυλικεία των σχολείων). Με τον τρόπο αυτό τίθενται οι βάσεις για την πρόληψη των ασθε-
νειών και για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας. Οι νοσηλευτές είναι δυνατό να εκτιμήσουν το άτομο, 
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την οικογένεια ή την κοινότητα. Ωστόσο, στο παρόν βιβλίο θα 
επικεντρωθούμε στην εκτίμηση του ατόμου.

Οι νοσηλευτές έχουν μεγάλη σημασία για την περίθαλψη των 
ασθενών. Επιβλέπουν την ολιστική περίθαλψη κάθε ασθε-
νούς. Ο αρχικός ρόλος του νοσηλευτή στην εκτίμηση της 
υγείας είναι η συλλογή δεδομένων. Η συνεχής παρατήρηση 
και η προσοχή στις λεπτομέρειες και στις μικρές διαφορές 
είναι πολύ σημαντικές. Κάθε άτομο παρέχει μεγάλο όγκο πλη-
ροφοριών και επηρεάζεται από το σωματικό, συναισθηματικό, 
πολιτισμικό και πνευματικό του περιβάλλον. Οι εκτεταμένες 
αυτές γνώσεις και η υπευθυνότητα που απαιτεί κάθε επαφή με 
ασθενή μπορεί να φανούν ανυπέρβλητα εμπόδια στον αρχά-
ριο νοσηλευτή. Καθώς αποκτά περισσότερη άνεση και εμπει-
ρία στο ρόλο του, οι γνώσεις και οι ικανότητές του αυξάνονται 
και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του.

Ένας νοσηλευτής θα πρέπει να ελέγχει όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο ασθενής και να αποφασίζει 
ποιες είναι εκείνες που θα επηρεάσουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του. Η ικανότητα αναγνώρισης 
των σημαντικών στοιχείων σε καθημερινή βάση για κάθε ασθενή έχει μεγάλη σημασία για τη νοσηλευτική. 
Κατά τη λήψη του ιστορικού, ο νοσηλευτής κάνει ερωτήσεις ώστε να καθορίσει τις πληροφορίες για την υγεία 
που επηρεάζουν την καθημερινή περίθαλψη και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Ακολουθεί η σύντομη περιγραφή μίας επαφής που αποκαλύπτει τον πλούτο των πληροφοριών που μπορεί να 
δώσει ένας ασθενής. Κατά τη σύντομη αυτή συζήτηση με τον κ. Ρ., ποιες άλλες ερωτήσεις θα κάνατε σχετικά 
με τις ανάγκες της υγείας του;

Ο κ. Ρ. προσέρχεται στην κλινική αναφέροντας θόλωση της όρασης. Κατά τη λήψη του ιστορικού, ανα-
φέρει στο νοσηλευτεί ότι τελευταία δεν προλαβαίνει να πάει έγκαιρα στην τουαλέτα και εμφανίζει συχνά 
ακράτεια. Δηλώνει επίσης ότι ανησυχεί γιατί δεν μπορεί να δει καλά και το γεγονός αυτό περιορίζει τις 
μετακινήσεις του. Η μείωση της κινητικότητας και η ακράτεια έχουν περιορίσει την κοινωνική του ζωή με 
τους φίλους του, έχει γίνει πιο ευέξαπτος και αισθάνεται μοναξιά. Παραδέχεται ότι αισθάνεται σα να θέλει 
να κοιμάται συνεχώς.

Ο νοσηλευτής διαμορφώνει ήδη ερωτήσεις που θα προστεθούν στο τυπικό ιστορικό με βάση τις πληροφο-
ρίες που έχει δώσει ο ασθενής. Καθώς διαβάζετε το βιβλίο, θα μάθετε περισσότερες ερωτήσεις που είναι ειδι-
κές για κάθε σύστημα ή αφορούν περισσότερα από ένα συστήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα ερμηνεύετε 
αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ νοσηλευτή και ασθενούς θα είναι τελείως διαφορετικός εφόσον μάθετε το 
πώς να πραγματοποιείτε μία εκτίμηση της υγείας.

Ως φοιτητής νοσηλευτικής, ίσως αντιμετωπίσετε επιφανειακά την αλληλεπίδραση με το συγκεκριμένο 
ασθενή και αποδώσετε την κατάπτωση του κ. Ρ. στη θόλωση της όρασής του. Ωστόσο, μετά από λεπτομερή 
αξιολόγηση, ίσως ανακαλύψετε και άλλα ζητήματα και καθορίσετε ότι το πρόβλημα της όρασης δεν είναι η 
αιτία της ευερεθιστότητας και της κόπωσής του.

Στο σενάριο υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για να κρίνει κανείς τι συμβαίνει με τον ασθενή. Είναι σημα-
ντικό να αφιερώνεται αρκετός χρόνος ώστε να πραγματοποιείται μία λεπτομερής εκτίμηση της υγείας. Εφό-

Υγεία

Νοσηλευτική ασθενής

Περιβάλλον
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σον αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες, αυξάνεται και η πιθανότητα να διαπιστώσει κανείς τι συμ-
βαίνει. Ο κ. Ρ θα μπορούσε να έχει διάφορα προβλήματα, όπως διαβήτη, όγκο στον εγκέφαλο, κατάθλιψη, 
θόλωση της όρασης ή καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Ωστόσο, η διάγνωση δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
περισσότερες πληροφορίες.

Το ακριβές ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν τη βάση της νοσηλευτικής. Οι νοσηλευτές βασίζονται 
σε μεγάλο βαθμό στις παραπάνω ικανότητες σε όλους τους τομείς της πρακτικής τους. Το παζλ θα συμπληρω-
θεί κατά τη λήψη του νοσηλευτικού ιστορικού και την εκτίμηση. Για παράδειγμα, ένας ασθενής που ανανήπτει 
από μία ασθένεια ή από ένα χειρουργείο θα πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά σε κάθε βάρδια και να σημειώ-
νονται οι μεταβολές που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις.

Η εκτίμηση του ασθενούς με τη χρήση των «Επτά Παραμέτρων» αποτελεί μία από τις κυριότερες ευθύνες των 
νοσηλευτών. Όσον αφορά τις σωματικές λειτουργίες, ο νοσηλευτής μπορεί να ανακαλύψει μεταβολή στα 
ζωτικά σημεία, ναυτία, δυσκαταποσία ή ακράτεια. Όσον αφορά τις πνευματικές λειτουργίες, ο ασθενής μπο-
ρεί να εμφανίζει μεταβολή του επιπέδου συνείδησης και να μη γνωρίζει πού βρίσκεται ή ποιος είναι. Συναι-
σθηματικά, είναι ο ασθενής άκεφος, θυμωμένος ή κλαίει μετά από την επίσκεψη ενός συγκεκριμένου μέλους 
της οικογένειας; Ο νοσηλευτής θα πρέπει να αναζητήσει το λόγο πίσω από αυτή την αλλαγή στον ασθενή. 
Θα μπορούσε να σχετίζεται με κακοποίηση, οικονομικά ζητήματα ή φόβο εγκατάλειψης; Ο νοσηλευτής έχει 
αναπτύξει μία σχέση με τον ασθενή και μπορεί πλέον να εμβαθύνει σε θέματα για τα οποία υπήρχε μέχρι 
πρότινος περιορισμός. Εφόσον αναγνωριστούν τα προβλήματα αυτά, ο ασθενής είναι δυνατό να αναπτύ-
ξει μία πιο υγιή ζωή με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και επιλογές. Αναπτυξιακά, ένας ασθενής ίσως χρειάζε-
ται καθοδήγηση σε τομείς όπως είναι η επίλυση προβλημάτων ή η ηθική κατανόηση. Κοινωνικά, ο ασθενής 
που νοσηλεύεται μπορεί να είναι απομονωμένος από το υποστηρικτικό του σύστημα και να χρειάζεται πρό-
σθετες διεξόδους. Η παροχή πληροφοριών για ομάδες υποστήριξης ή για δομές υγείας μπορεί να βοηθή-
σει τους ανθρώπους να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους επαφές. Πνευματικά, είναι προτιμότερο να αφήνε-
ται στον ασθενή η πρωτοβουλία των κινήσεων σχετικά με το πώς επιθυμεί να διαχειριστεί την πνευματική του 
φροντίδα, καθώς η συγκεκριμένη παράμετρος είναι πολύ προσωπική. Εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί, μπο-
ρεί κατά τη νοσηλεία του να γίνει επαφή με κάποιον κληρικό του ίδιου δόγματος ή να παρασχεθεί βοήθεια 
ώστε να μετακινείται για να παρακολουθήσει τη θρησκευτική λειτουργία όταν βρίσκεται στο σπίτι. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, είναι καλύτερη η συνεργασία με τον ασθενή ώστε να διευκολυνθεί η από κοινού λήψη αποφά-
σεων. Αυτό επιτρέπει στον ασθενή να αποφασίζει σχετικά με την περίθαλψή του. Όσο περισσότερο συμμε-
τέχει σε αυτές τις αποφάσεις, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα με στόχο έναν πιο υγι-
εινό τρόπο ζωής.

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης της υγείας προκύπτουν ευκαιρίες για ενημέρωση του ασθενούς και της οικογέ-
νειάς του. Ο νοσηλευτής χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συνέλεξε κατά την εκτίμηση, ώστε να βοηθήσει τον 
ασθενή να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Για παράδειγμα, ένα υπέρβαρο άτομο με αυξημένο δείκτη μάζας 
σώματος (body mass index, BMI) ίσως χρειάζεται βοήθεια να καταστρώσει ένα σχέδιο απώλειας βάρους. Ένα 
σχέδιο που να περιλαμβάνει την οικογένεια αποτελεί την καλύτερη λύση για τον ασθενή, ωστόσο κάποιο άλλο 
άτομο μπορεί να λειτουργεί καλύτερα με μία εξωτερική ομάδα υποστήριξης. Ένα κοινά αποδεκτό πλάνο θα 
βοηθήσει τον ασθενή να διατηρήσει την αυτονομία του και το υψηλότερο επίπεδο ευεξίας.

Η ικανότητα του νοσηλευτή να ανιχνεύει μία μεταβολή στη σωματική, νοητική, συναισθηματική, αναπτυξι-
ακή, κοινωνική ή πνευματική κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν είναι ασήμαντη ή σημαντική, έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για την παροχή της βέλτιστης περίθαλψης. Όπως ακριβώς ένας αστυνομικός κάνει ερωτήσεις, ο νοση-
λευτής ανακαλύπτει στοιχεία και παρακολουθεί τις πληροφορίες ώστε να επιλύσει τα προβλήματα των ασθενών. 
Η γνώση του τρόπου με τον οποίο θα διευκολυνθεί η νοσηλευτική εκτίμηση της υγείας με τις κατάλληλες ερωτή-
σεις ώστε να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες συμβάλλει στη λύση του μυστηρίου και στη δημιουργία ενός 
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νοσηλευτικού πλάνου περίθαλψης. Το πλάνο περίθαλψης αξιολογείται περιοδικά και προσαρμόζεται αναλό-
γως. Ο νοσηλευτής, όπως και ένας αστυνομικός, επανεκτιμά συνεχώς τον ασθενή για πιθανές μεταβολές, ώστε 
να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και οι δύο επαγγελματίες βασίζονται στην επιστήμη και στην 
τέχνη του αντίστοιχου επαγγέλματος.

Η νοσηλευτική διαδικασία θα εξηγηθεί λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 2, Κριτική Σκέψη στην Εκτίμηση της 
Υγείας.
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Ο φοιτητής θα μπορεί:
1. Να ορίζει τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά δεδομένα.
2. Να αναγνωρίζει τις κατάλληλες υποκειμενικές ερωτήσεις για το ιστορικό.
3. Να εξηγεί τη Νοσηλευτική Διαδικασία.
4. Να εξηγεί τη διαδικασία της κλινικής συλλογιστικής και τη σχέση της με τη Νοσηλευτική Διαδικασία.
5. Να αναγνωρίζει τα προβλήματα του ασθενούς και να τα ιεραρχεί ανάλογα με τη σοβαρότητά τους.
6. Να δημιουργεί ένα πλάνο νοσηλευτικής περίθαλψης για τον ασθενή.
7. Να αναλύει το γραπτό ιστορικό ενός ασθενούς και τα ευρήματα από την κλινική του εξέταση, ώστε 

να αναγνωρίσει τα προβλήματά του και να αναπτύξει ένα πλάνο νοσηλευτικής περίθαλψης.
8. Να εκτιμά και να αναθεωρεί το πλάνο περίθαλψης με τη βοήθεια ενός παραδείγματος ασθενούς.

Ο στόχος της εκτίμησης της υγείας από το νοσηλευτή είναι η ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου πλάνου περί-
θαλψης για κάθε ασθενή. Ο νοσηλευτής χρησιμοποιεί τη Νοσηλευτική Διαδικασία (μία διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων) ώστε να αναγνωρίσει τα προβλήματα του ασθενούς, να θέσει ένα στόχο, να αναπτύξει ένα σχέ-
διο ενεργειών, να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα (δηλ. αν οι παρεμβάσεις 
βελτίωσαν το πρόβλημα του ασθενούς ή αν χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση του σχεδίου). 

Τα βήματα της Νοσηλευτικής Διαδικασίας είναι η Εκτίμηση, η Διάγνωση, ο Σχεδιασμός, η Εφαρμογή και η 
Αξιολόγηση. Κατά τη φάση της εκτίμησης, ο νοσηλευτής συλλέγει δεδομένα που αφορούν τον ασθενή μέσω 
του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης. Κατόπιν, χρησιμοποιείται μία διαδικασία κλινικής συλλογιστικής για 
την ανάλυση των δεδομένων αυτών και για την ανάπτυξη υποθέσεων για το πρόβλημα ή τα προβλήματα του 
ασθενούς. Εφόσον καθοριστούν τα προβλήματα, ο νοσηλευτής αναπτύσσει, εφαρμόζει και αξιολογεί το πλάνο 
περίθαλψης. Κατά τη διαδικασία αυτή, καταγράφει στον ιατρικό φάκελο τα ευρήματα από την εκτίμηση του 
ασθενούς καθώς και το πλάνο της περίθαλψης, ώστε να επικοινωνήσει το ιστορικό του ασθενούς, την κλινική 
συλλογιστική και το πλάνο του ίδιου στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν οι 
τύποι των δεδομένων του ασθενούς, η διαδικασία της κλινικής συλλογιστικής και η Νοσηλευτική Διαδικασία.

Όπως και η εκτίμηση του ασθενούς, έτσι και η κριτική σκέψη είναι διαρκής. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι αλλη-
λένδετα και κανένα δεν μπορεί να υπάρξει μεμονωμένα. Η εκτίμηση της υγείας είναι η ανακάλυψη και ο συν-
δυασμός των στοιχείων από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Το περιεκτικό ιστορικό και η κλινική εξέταση 
σχηματίζουν τη βάση της κλινικής εκτίμησης.
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ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟμΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

τΥΠΟΙ ΔεΔΟμεΝΩΝ 
ασΘεΝΟΥσ
Μέσω της κατάλληλης συζήτησης, ο νοσηλευ-
τής θα λάβει το ιστορικό από τον ασθενή ή από 
την οικογένειά του. Το ιστορικό αυτό συνιστά 
τα υποκειμενικά δεδομένα, που είναι γνωστά 
και ως συμπτώματα. Μετά τη συζήτηση και τη 
συλλογή των υποκειμενικών δεδομένων, ο 
νοσηλευτής πραγματοποιεί είτε μία εξέταση 
κατά συστήματα, είτε μία ειδική εξέταση για 
ένα ορισμένο σύστημα, ανάλογα με τις πλη-
ροφορίες που παρέχει ο ασθενής. Τα αντικει-
μενικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που 
συλλέγονται από την κλινική εξέταση και από 
τις εργαστηριακές εξετάσεις. Είναι κατά κύριο 
λόγο πραγματικά και περιγραφικά, ενώ είναι επίσης γνωστά και ως σημεία.

Καθώς μαθαίνετε τις τεχνικές της λήψης του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης, να θυμάστε τις σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις υποκειμενικές και στις αντικειμενικές πληροφορίες. Η διάκριση αυτή είναι εξίσου 
σημαντική για την οργάνωση των γραπτών και προφορικών παρουσιάσεων των ασθενών με λογικό και κατα-
νοητό τρόπο.

Διαφορές ανάμεσα στα Υποκειμενικά και στα αντικειμενικά Δεδομένα

Υποκειμενικά Δεδομένα: συμπτώματα αντικειμενικά Δεδομένα: σημεία

Αυτό που σας λέει ο ασθενής. Αυτό που διαπιστώνετε κατά την κλινική εξέταση.

Το ιστορικό, από το Κύριο Σύμπτωμα έως την Ανα-
σκόπηση κατά Συστήματα.

Όλα τα ευρήματα από την κλινική εξέταση.

Παράδειγμα: η κα Γ. είναι μία κομμώτρια 54 ετών 
που αναφέρει πίεση στο αριστερό ημιθωράκιο «σα 
να έχει καθίσει ένας ελέφαντας», η οποία ακτινοβο-
λεί στην αριστερή πλευρά του τραχήλου και στο αρι-
στερό άνω άκρο.

Παράδειγμα: η κα Γ. είναι μία μεσήλικας, υπέρβαρη, 
λευκή γυναίκα, η οποία είναι ευχάριστη και συνερ-
γάσιμη. Έχει ύψος 1,63 m, βάρος 68 kg, ΒμΙ 26, ΑΠ 
160/80 στο δεξί βραχίονα σε καθιστή θέση, σφύξεις 
96 και ρυθμικές, αναπνοές 24 και ρυθμικές και θερ-
μοκρασία στόματος 36,4°C.

συλλογή των Υποκειμενικών Δεδομένων
Κατά τη λήψη του ιστορικού αναπτύσσεται μία σχέση ανάμεσα στο 
νοσηλευτή και στον ασθενή και χτίζεται μία αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
Καθώς προχωρά η διαδικασία της ανεύρεσης και συλλογής πληροφο-
ριών με το ιστορικό, ο νοσηλευτής ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Κάνο-
ντας ερωτήσεις, ξεκαθαρίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες για ενη-
μέρωση που έχει ο ασθενής. Κάθε φορά που ο ασθενής έχει θετική 
αντίδραση σε μία ερώτηση, το θέμα θα πρέπει να αναλύεται περισσό-
τερο. Σα νέος νοσηλευτής, οι ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνετε ίσως 
φαίνονται απεριόριστες, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες γενικές κατευ-

Να θυμάστε να ξεκινάτε το ιστορικό του 
κύριου ενοχλήματος με μία γενική και ανοικτή 
ερώτηση. Για παράδειγμα, «μιλήστε μου 
για τον πονοκέφαλο που έχετε από τότε 
που ξεκίνησε μέχρι σήμερα». Στη συνέχεια, 
αναζητήστε τα δεδομένα που λείπουν 
ρωτώντας για την έναρξη, την εντόπιση, τη 
διάρκεια, τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, τις 
συνοδές εκδηλώσεις, τους ανακουφιστικούς 
παράγοντες και τη θεραπεία.
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θυντήριες γραμμές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Θα πρέπει να κάνετε μία μόνο ερώτηση κάθε φορά, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόηση τόσο από τη μεριά σας, όσο και από τη μεριά του ασθενούς. Ο ασθε-
νής θα πρέπει να κατανοεί την ερώτηση και να μην υποβάλλεται σε καταιγισμό ερωτήσεων. Από την άλλη, ο 
νοσηλευτής θα πρέπει να διακρίνει ποια απάντηση αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση.

Ο κύριος Κ. είναι ένας άνδρας 57 ετών που προσέρχεται στην κλινική αιτιώμενος κεφαλαλγία. Κατά τη συζή-
τηση, μπορείτε να αναφέρεστε στα παρακάτω στοιχεία:

Έναρξη: πότε ξεκίνησε το σημείο ή το σύμπτωμα.
 Πότε ξεκίνησε ο πονοκέφαλος;
Εντόπιση: πού εντοπίζεται το σημείο ή το σύμπτωμα.
 Πού ακριβώς πονάτε; Μπορείτε να μου δείξετε; Ο πόνος μεταφέρεται κάπου αλλού;
Διάρκεια: για πόσο διάστημα υπάρχει το σημείο ή το σύμπτωμα.
 Ο πονοκέφαλος έρχεται και φεύγει; Είναι συνεχής; Ποια ώρα της ημέρας είναι χειρότερος;
Χαρακτηριστικά συμπτώματα: ποια αίσθηση έχει το σύμπτωμα, πώς περιγράφεται και ποια είναι η βαρύτητά 

του.
 Τι αίσθηση έχει ο πονοκέφαλος; Είναι σφύζων; Οξύς; Διαξιφιστικός; Περιγράψτε τον. Βαθμολογήστε τον 

από το 1 έως το 10, με το 10 να αντιστοιχεί στο χειρότερο πόνο που έχετε αισθανθεί στη ζωή σας.
Συνοδές εκδηλώσεις: τι άλλο συμβαίνει όταν ο ασθενής εμφανίζει τα σημεία ή τα συμπτώματα.
 Νιώθετε κάτι άλλο όταν έχετε πονοκέφαλο; Θολώνει η όρασή σας; Έχετε ναυτία; Εμέτους; Σπασμούς;
Ανακουφιστικοί παράγοντες: ο,τιδήποτε έχει δοκιμάσει ο ασθενής ώστε να ανακουφίσει την κεφαλαλγία.
 Τι έχετε δοκιμάσει για να περάσει ο πονοκέφαλος; Κρύες κομπρέσες; Ανάπαυση σε σκοτεινό δωμάτιο; 

Είχε αποτέλεσμα;
Θεραπείες: κάθε παρέμβαση που έχει δοκιμάσει στο παρελθόν ο ασθενής.
 Έχει δει κάποιο γιατρό στο παρελθόν; Έχει δοκιμάσει κάποια θεραπεία, όπως φάρμακα (συνταγογρα-

φούμενα ή μη) και βελονισμό, για να αντιμετωπίσει την κεφαλαλγία; Έχει αποτέλεσμα;

ΝΟσηΛεΥτΙκη ΔΙαΔΙκασΙα
Ο νοσηλευτής συλλέγει τις πληροφορίες από τον ασθενή και τις συνθέτει (εκτίμηση), αποφασίζει ποιες είναι 
οι σημαντικότερες (νοσηλευτική διάγνωση), αναπτύσσει ένα σχέδιο (στόχοι/πλάνο), εφαρμόζει το σχέδιο 
(παρεμβάσεις) και καθορίζει αν αυτό έχουν αποτέλεσμα για τον ασθενή (αξιολόγηση). Αυτό συμβαίνει σε διά-
φορες συνθήκες και με όλους τους ανθρώπους. Για παράδειγμα:

Στα εξωτερικά ιατρεία, καθώς μετράτε το ύψος και το βάρος, διαπιστώνετε ότι ένα βρέφος 2 μηνών έχει πάρει 
900 gr κατά τον προηγούμενο μήνα.

Σε έναν οίκο ευγηρίας, παρατηρείτε ότι η αρτηριακή πίεση ενός από τους ηλικιωμένους που διαβιούν εκεί 
είναι 192/104 στο δεξιό βραχίονα και σε καθιστή θέση.

Μετεγχειρητικά, εκτιμάτε τον ασθενή σας και διαπιστώνετε ότι κλαίει ανεξέλεγκτα.

Τα παραπάνω σενάρια μπορεί να έχουν διαφορετική έκβαση ανάλογα με το πώς ο νοσηλευτής και ο ασθε-
νής διαχειρίζονται την κατάσταση. Ως φοιτητές, ίσως δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
να χειριστείτε μία κατάσταση ή για το τι να αντιμετωπίσετε πρώτα. Η ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτή-
των διαγνωστικής συλλογιστικής θα σας βοηθήσουν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Η νοσηλευτική 
διαδικασία σας βοηθά να διαμορφώσετε με λογικό και αποτελεσματικό τρόπο την περίθαλψη του ασθενούς.

Η νοσηλευτική διαδικασία είναι το ευρύ και συστηματικό πλαίσιο που παρέχει μία μεθοδολογική βάση για 
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την άσκηση της νοσηλευτικής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνει τις αντι-
δράσεις των ανθρώπων και τις ανάγκες κάθε ασθενούς, της οικογένειάς του αλλά και της κοινότητας. Η νοση-
λευτική διαδικασία αποτελεί επίσης τη βάση που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών για την 
ανάπτυξη των Προτύπων Νοσηλευτικής.

Ο ασθενής αποτελεί το επίκεντρο της νοσηλευτικής διαδικασίας, με το νοσηλευτή να τον βοηθά στην επί-
τευξη της βέλτιστης υγείας χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες παρεμβάσεις. Αυτό είναι ένα αμοιβαία συμφω-
νημένο πλάνο περίθαλψης που ευνοεί τη συμμετοχή του ασθενούς και την αυξημένη επιτυχία.

εκτίμηση, Διάγνωση, σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση

Τα πέντε βήματα της νοσηλευτικής διαδικασίας ενσωματώνονται στο πλάνο περίθαλψης του ασθενούς και 
αναθεωρούνται καθώς μεταβάλλεται η κατάσταση της υγείας του.

Το πρώτο βήμα είναι η εκτίμηση. η Εκτίμηση είναι τα υποκειμενικά και αντικειμενικά δεδομένα που συλ-
λέγονται κατά την αρχική λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση, σε κάθε επαφή με τον ασθενή. Τα 
δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση ενός πλάνου περίθαλψης. η θεραπευτική επικοινωνία 
είναι αναγκαία για τη συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών που αφορούν τον ασθενή, την οικογένεια και 
την κοινότητα, ώστε να παρασχεθεί η βέλτιστη περίθαλψη. Καθώς καταγράφετε τα ευρήματά σας, συνδυ-
άστε τα βασικά στοιχεία και τις σχετικές πληροφορίες. Αυτό θα σας βοηθήσει να σχηματίσετε μία προκα-
ταρκτική λίστα προβλημάτων. η φάση της εκτίμησης συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της επαφής με τον 
ασθενή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης του πλάνου περίθαλψης με βάση τα νέα δεδομένα 
που προκύπτουν.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η διάγνωση. η Διάγνωση επικεντρώ-
νεται στη νοσηλευτική και βασίζεται στα πραγματικά ή δυνητικά 
προβλήματα ή στις αντιδράσεις σε αυτά. Ο νοσηλευτής χρησι-
μοποιεί κλινική συλλογιστική για να διαμορφώσει τις διαγνώσεις 
με βάση τα δεδομένα από την εκτίμηση και τη λίστα προβλημά-
των του ασθενούς. η διάγνωση θέτει το πλαίσιο για το υπόλοιπο 
πλάνο περίθαλψης.

Το τρίτο στοιχείο είναι ο σχεδιασμός. Ο Σχεδιασμός συνίστα-
ται στον καθορισμό της καλύτερης δυνατής σειράς ενεργειών 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαγνώσεις του ασθενούς. Κατά το 
σχεδιασμό, ο νοσηλευτής και ο ασθενής επιλέγουν τους στό-
χους για κάθε διάγνωση, με στόχο να βελτιωθούν, να μειωθούν 
ή να προληφθούν τα προβλήματα που αναγνωρίστηκαν κατά τη 
νοσηλευτική διάγνωση. Θα πρέπει να τίθεται ένας βραχυπρό-
θεσμος και ένας μακροπρόθεσμος στόχος με ρεαλιστικό χρο-
νοδιάγραμμα. η ανάπτυξη ενός επιτυχημένου πλάνου απαιτεί 
καλές ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και ευαισθησία 
για τους στόχους, τα οικονομικά μέσα, την υπευθυνότητα καθώς 
και τη δομή και δυναμική της οικογένειας του ασθενούς. Στη 
συνέχεια αναπτύσσονται παρεμβάσεις για κάθε στόχο. 

Το τέταρτο στοιχείο είναι η εφαρμογή των παρεμβάσεων. η Εφαρμογή των παρεμβάσεων μπορεί να ολο-
κληρωθεί από τον ασθενή, από την οικογένεια ή από τα μέλη της ομάδας περίθαλψης. Οι παρεμβάσεις θα 
πρέπει να σχετίζονται ξεκάθαρα με τη νοσηλευτική διάγνωση και τους στόχους που έχουν τεθεί. Είναι εξατο-
μικευμένες για κάθε ασθενή και θα πρέπει να τροποποιούνται καθώς η κατάσταση του ασθενούς ή το περι-
βάλλον αλλάζουν, ώστε να ευνοείται η θετική έκβαση.

Το πέμπτο και τελευταίο στοιχείο είναι η αξιολόγηση. η Αξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία και καθο-
ρίζει αν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Το πλάνο νοσηλευτικής περίθαλψης αναθεωρείται ανάλογα με την κατά-
σταση του ασθενούς και με το αν οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί ή κατάλληλοι γι’ αυτόν. η διαδικασία της παρέμ-
βασης και της αξιολόγησης είναι συνεχής και επιβεβαιώνει ότι η νοσηλευτική περίθαλψη είναι σωστή.

«Η νοσηλευτική διάγνωση είναι 
μία κλινική κρίση που αφορά μία 
ανθρώπινη αντίδραση σε παθολογικές 
καταστάσεις ή μία ευπάθεια στη 
συγκεκριμένη αντίδραση από ένα 
άτομο, την οικογένεια, την ομάδα 
ή την κοινότητα. Η νοσηλευτική 
διάγνωση παρέχει τη βάση για 
την επιλογή των νοσηλευτικών 
παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθούν 
αποτελέσματα για το οποία ο 
νοσηλευτής φέρει ευθύνη». 
(εγκεκριμένο στο ένατο Συνέδριο 
NANDA, τροποποιημένο το 2009 και 
το 2013.)1
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εκτΙμηση καΙ ΔΙαγΝΩση:  
η ΔΙαΔΙκασΙα τησ κΛΙΝΙκησ σΥΛΛΟγΙστΙκησ
Η διαδικασία της κλινικής συλλογιστικής ίσως μοιάζει μυστηριώδης στους αρχάριους φοιτητές. Η εκτίμηση 
φαίνεται να πραγματοποιείται από έναν έμπειρο νοσηλευτή. Οι πεπειραμένοι αυτοί νοσηλευτές συχνά σκέ-
φτονται γρήγορα, καταβάλλοντας ελάχιστη συνειδητή προσπάθεια. Διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά το 
προσωπικό ύφος, τις ικανότητες επικοινωνίας, την κλινική εκπαίδευση, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα. 
Ορισμένοι είναι δύσκολο να εξηγήσουν τη λογική πίσω από την κλινική τους σκέψη. Ως ενεργοί φοιτητές, 
θα πρέπει να ζητάτε από τους καθηγητές να εξηγούν τα λεπτά σημεία της κλινικής τους συλλογιστικής και 
της λήψης αποφάσεων.2-4 Η χρήση της νοσηλευτικής διαδικασίας και του σχεδιασμού της περίθαλψης από 
το φοιτητή είναι πολύ σημαντική ώστε να μάθει να σκέπτεται ως νοσηλευτής. Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι 
συμπαγές και οργανωμένο. Η χρήση μίας σταδιακής προσέγγισης διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης.

Οι γνωσιακοί ψυχολόγοι έχουν αποδείξει ότι στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται τρεις τύποι συλλογιστι-
κής για την επίλυση κλινικών προβλημάτων: η αναγνώριση προτύπων, η ανάπτυξη σχημάτων και η εφαρμογή 
της σχετικής βασικής και κλινικής επιστήμης.5-8 Καθώς αποκτάτε περισσότερη εμπειρία, η κλινική σας συλ-
λογιστική θα ξεκινά να εφαρμόζεται από την αρχή της επαφής με τον ασθενή και όχι στο τέλος. Ο αρχάριος 
νοσηλευτής θα πρέπει να βλέπει όλα τα κομμάτια και το πλάνο της περίθαλψης κατά ένα συστηματικό τρόπο, 
ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει την κατάσταση. Αντίθετα, ο έμπειρος νοσηλευτής φαίνεται ότι διαμορφώνει 
το πλάνο από την αρχή. Τελικά, όταν οι φοιτητές αυξήσουν την εμπειρία τους μετά από λίγα χρόνια κλινικής 
πράξης, θα αποκτήσουν και εκείνοι αυτή την οξύνοια.9,10

αναγνώριση των Προβλημάτων και Νοσηλευτική Διάγνωση:  
Βήματα της κλινικής συλλογιστικής

 • Αναγνώριση των παθολογικών ή θετικών ευρημάτων.
 • Ομαδοποίηση των ευρημάτων.
 • Ερμηνεία των ευρημάτων.
 • Διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τη φύση του προβλήματος του ασθενούς.
 • Έλεγχος των υποθέσεων και καθορισμός μίας νοσηλευτικής διάγνωσης εργασίας.
 • Ανάπτυξη ενός πλάνου με το οποίο να συμφωνεί ο ασθενής.

 ●  Αναγνώριση των παθολογικών ή θετικών ευρημάτων. Κάντε μία λίστα με τα συμπτώματα του ασθενούς, 
με τα σημεία που διαπιστώσατε κατά την κλινική εξέταση καθώς και με τις διαθέσιμες εργαστηριακές εξε-
τάσεις. Ακόμη, κατά τη λήψη του ιστορικού αναγνωρίστε τους σημαντικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η 
αναγνώριση των ασθενών που ζουν σε μία κοινότητα με υψηλό δείκτη εγκληματικότητας είναι σημαντική 
κατά την οργάνωση της λίστας προβλημάτων και την ανάπτυξη του πλάνου. 

 ●  Ομαδοποίηση των ευρημάτων. Το βήμα αυτό μπορεί να είναι εύκολο. Για παράδειγμα, το σύμπτωμα του 
πόνου στο φάρυγγα και το σημείο ενός εξέρυθρου και φλεγμονώδους φάρυγγα εντοπίζουν το πρόβλημα 
στο φάρυγγα. Το σύμπτωμα της κεφαλαλγίας σας οδηγεί γρήγορα στις δομές του κρανίου και του εγκε-
φάλου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάτε να συνδυάζετε τις πληροφορίες με το βαθμό του στρες που βιώνει 
ο ασθενής, για παράδειγμα λόγω της απόλυσης από την εργασία του και της έλλειψης εισοδήματος. Άλλα 
συμπτώματα είναι δυνατό να παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία. Ο πόνος στο στήθος, λόγου χάρη, μπο-
ρεί να οφείλεται στις στεφανιαίες αρτηρίες, στο στομάχι και στον οισοφάγο ή στους μύες και στα οστά του 
θώρακα. Αν ο πόνος εκδηλώνεται με την προσπάθεια και υποχωρεί με την ανάπαυση, είναι πιθανό να προ-
έρχεται από την καρδιά ή από το μυοσκελετικό σύστημα. Αν ο ασθενής παρατηρεί ότι ο πόνος εκδηλώνεται 
μόνο όταν μεταφέρει τα ψώνια με το αριστερό άνω άκρο, η πιθανότερη αιτία είναι το μυοσκελετικό σύστημα.
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ΕΚΤΙμηΣη ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣη: η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤηΣ ΚλΙΝΙΚηΣ ΣΥλλΟΓΙΣΤΙΚηΣ

Όταν εντοπίζετε τα ευρήματα, θα πρέπει να είστε όσο πιο συγκεκριμένοι σας επιτρέπουν τα δεδομένα σας, 
αλλά να θυμάστε ότι ίσως χρειαστεί να επικεντρωθείτε σε μία περιοχή του σώματος όπως το θώρακα ή σε 
ένα σύστημα όπως το μυοσκελετικό. Από την άλλη, μπορεί να καταφέρετε να εντοπίσετε με ακρίβεια τη 
δομή που ευθύνεται, για παράδειγμα το μείζονα θωρακικό μυ. Κάποια συμπτώματα και σημεία δεν είναι 
δυνατό να εντοπιστούν, όπως είναι η κόπωση και ο πυρετός, ωστόσο είναι χρήσιμα για τα επόμενα βήματα. 
Επιπλέον, η συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα μπορεί να επι-
τρέψει τη βαθύτερη κατανόηση του «αληθινού» προβλήματος.

 ●  Ερμηνεία των ευρημάτων με βάση την πιθανή παθολογία. Τα προ-
βλήματα των ασθενών προέρχονται από διάφορα αίτια και μεταβολές. 
Είναι πιθανό να υπάρχουν ασθένειες, σχέσεις και αιτίες διατροφικές, 
ανοσολογικές, λοιμώδεις, συγγενείς, τραυματικές, τοξικές, οικονομι-
κές ή πολιτισμικές, όπως και πολλές άλλες πιθανότητες. Αναλύστε τα 
δεδομένα ώστε να εκτιμήσετε την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. 
Είναι σημαντικό να διακρίνετε ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετω-
πιστεί από ένα νοσηλευτή από ένα άλλο που θα πρέπει να παραπέμπε-
ται στον κατάλληλο ειδικό.

 ●  Διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τη φύση του προβλήματος του 
ασθενούς. Βασιστείτε σε όλες τις γνώσεις και την εμπειρία που μπο-
ρείτε να συλλέξετε. Εδώ ακριβώς έγκειται η αξία της μελέτης, ώστε να 
μάθετε τα πρότυπα των ανωμαλιών, τις ασθένειες και τα προβλήματα 
που θα σας βοηθήσουν να ομαδοποιήσετε τα ευρήματα του ασθενούς. 
Ίσως χρειαστεί να συλλέξετε περισσότερα δεδομένα για να επιβεβαιώ-
σετε ή να αποκλείσετε τις υποθέσεις σας. 

Μελετώντας την κλινική βιβλιογραφία, εφαρμόζετε στην πράξη το 
διαρκή στόχο της βιβλιογραφικά τεκμηριωμένης λήψης αποφά-
σεων.11,12

Μέχρις ότου αποκτήσετε ευρύτερες γνώσεις και εμπειρία, ίσως να μην είστε σε θέση να αναπτύξετε πολύ ειδι-
κές υποθέσεις, ωστόσο θα πρέπει να προχωράτε όσο το δυνατόν περισσότερο με τα υπάρχοντα δεδομένα και 
τις γνώσεις σας. Τα παρακάτω βήματα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα:

 ● Οι νοσηλευτικές διαγνώσεις βασίζονται κατά κύριο λόγο στις αλλαγές της ζωής ενός ατόμου, στις μεταβο-
λές των φυσιολογικών διαδικασιών και σε συγκεκριμένα αίτια. Συχνά θα συναντήσετε ασθενείς των οποίων 
τα συμπτώματα δεν μπορούν να ταξινομηθούν σαφώς σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Ορισμένα 
συμπτώματα δεν επιδέχονται ανάλυση και είναι ιατρικώς ανεξήγητα. Είναι πιθανό να μην μπορέσετε ποτέ να 
προχωρήσετε πέρα από απλές περιγραφικές κατηγορίες, όπως «κόπωση» ή «ανορεξία». Άλλα προβλήματα 
σχετίζονται με στρεσογόνα γεγονότα της ζωής του ασθενούς. Η απόλυση από την εργασία ή η απώλεια ενός 
αγαπημένου προσώπου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για επακόλουθη νόσο. Η αναγνώριση των γεγο-
νότων αυτών και η υποβοήθηση του ασθενούς ώστε να αναπτύξει στρατηγικές αντιμετώπισης έχουν την ίδια 
σημασία με την αντιμετώπιση ενός πονοκεφάλου ή ενός έλκους του δωδεκαδακτύλου.

Μία άλλη κατηγορία στις λίστες προβλημάτων που αποκτά όλο και περισσότερη σημασία είναι η Διατήρηση 
της Υγείας. Η συστηματική καταγραφή της Διατήρησης της Υγείας βοηθά στην ανίχνευση σημαντικών προ-
βλημάτων υγείας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα: εμβολιασμούς, εξετάσεις διαλογής (π.χ. μαστογρα-
φίες, εξετάσεις του προστάτη), πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή και τις εξετάσεις του δέρματος ή των 

ανάπτυξη Ικανοτήτων

Η διαγνωστική συλλογιστική 
είναι μία σταδιακή διαδι-
κασία. Στο πρώτο βήμα, ο 
νοσηλευτής συγκεντρώνει 
δεδομένα ώστε να αναγνω-
ρίσει τι είναι φυσιολογικό 
και τι όχι στον ασθενή. Στο 
δεύτερο βήμα, χρησιμοποιεί 
τις πληροφορίες αυτές ανα-
ζητώντας στοιχεία που να 
υποδηλώνουν αν τα ευρή-
ματα του πρώτου βήματος 
σχετίζονται ή όχι μεταξύ 
τους, ομαδοποιώντας έτσι 
τα δεδομένα. από το σημείο 
αυτό, ο νοσηλευτής αναλύει 
τα δεδομένα και εφαρμόζει 
τις γνώσεις και την εμπειρία 
του ώστε να πραγματοποιή-
σει υποθέσεις σχετικά με το 
πρόβλημα του ασθενούς.


