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Το Διεθνές συμβούλιο Νοσηλευτών (2002), 
ορίζει τη Νοσηλευτική ως την επιστήμη που 
«περιλαμβάνει την αυτόνομη και συνεργατική 
φροντίδα ατόμων, οικογενειών, ομάδων και 
κοινοτήτων  όλων των ηλικιών, υγιών ή ασθε-
νών υπό οποιαδήποτε κατάσταση. Η Νοση-
λευτική εμπεριέχει την διατήρηση της υγεί-
ας, την πρόληψη της ασθένειας, τη φροντίδα 
των ασθενών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
την υποστήριξη των ατόμων που πεθαίνουν. 
Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων, 
η προώθηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, 
η έρευνα, η συμμετοχή στη διαμόρφωση και 
διαχείριση πολιτικών και συστημάτων υγείας 
καθώς και η εκπαίδευση αποτελούν ρόλους 
κλειδιά της Νοσηλευτικής». 

Η νοσηλευτική σαν επιστήμη προσανα-
τολίζεται σ την ανθρώπινη εμπειρία και τις 
πραγματικές ή πιθανές ανάγκες του άτομου 
σε όλα τα στάδια της ζωής του, από τη γέν-
νηση έως το θάνατο σε συνθήκες υγείας ή 
ασθένειας. Στοχεύει κυρίως στη διατήρηση 
της υγείας και της μέγιστης λειτουργικότητας 
και ευεξίας του ατόμου. 

Μερικά από τα φιλοσοφικά χαρακτηριστι-
κά που ιδανικά διαθέτει και αδιάλειπτα εξελίσ-
σει ο νοσηλευτής, θα πρέπει να είναι η υπευ-
θυνότητα, η ενσυναίσθηση και η κατανόηση, 
ο επαγγελματισμός και η συνεχής εκπαίδευ-
ση, ο σεβασμός και η αξιοπιστία. Δεν αρκεί-
ται στις θεωρητικές του γνώσεις για να λάβει τη 
σωστή απόφαση σε δεδομένα πλαίσια, αλλά 

ενημερώνεται συνεχώς για τις επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να είναι απο-
δοτικός. Βέβαια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του τη μοναδικότητα κάθε ατόμου, σεβόμενος 
τα δικαιώματα, τους φόβους και τις ανησυχίες, 
αλλά και το πολιτισμικό του υπόβαθρο.  

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους 
σπουδάζουν ή εφαρμόζουν τη Νοσηλευτική 
Επιστήμη και προσδοκά να εφοδιάσει τον φοι-
τητή και τον επαγγελματία Νοσηλευτή με τις 
απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι ικανός να 
παρατηρεί, να ερμηνεύει κριτικά, να αναλύ-
ει και να συνθέτει δεδομένα καθώς και να εί-
ναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε άτομο σαν 
μια ενιαία και ξεχωριστή βιο-ψυχο-κοινωνική 
οντότητα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε:
Στον κύριο Γιάννη Κωνσταντάρα, υπεύθυ-

νο του εκδοτικού οίκου, ο οποίος για μία ακό-
μη φορά στάθηκε αλληλέγγυος στην ολοκλή-
ρωση και υλοποίηση του παρόντος.

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να εκφράσουμε 
θερμές ευχαριστίες στον κύριο Αντώνη Μεϊμά-
ρογλου για τη συμβολή του στην άρτια και κα-
λαίσθητη εμφάνιση του συγγράμματος.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους 
Καθηγητές που συμμετείχαν με τη συγγραφή 
επιμέρους κεφαλαίων και συνέβαλαν εποικο-
δομητικά στην ολοκλήρωση του βιβλίου.

Επίσης ευχαριστούμε τους αποφοίτους μας 
κύριο Μάθιου Φίλιππα και κυρία Μπόμπου- 
Μάγουλα Παναγιώτα, οι οποίοι συμμετείχαν 
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στην φωτογράφηση και συνέβαλαν στην απο-
τύπωση των περιγραφόμενων νοσηλευτικών 
διαδικασιών. 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη μας να μην ευ-
χαριστήσουμε θερμά την κυρία Σοτνίκοβα 
Χριστίνα, Νοσηλεύτρια του Νευροχειρουργι-
κού και Θωρακοχειρουργικού τμήματος του 
ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ για την 
συμμετοχή της στη φωτογράφηση αλλά και τη 

μορφοποίηση εικόνων, διαγραμμάτων, πινά-
κων  καθώς επίσης για τις χρήσιμες συμβου-
λές, την ηθική συμπαράσταση και την υποστή-
ριξη καθόλη τη διάρκεια της συγγραφής του 
παρόντος. 

Μάρθα Κελέση
Γεωργία Φασόη

Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου
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«Η ιστορία είναι φιλοσοφία μέσω παραδειγμάτων»
Θουκυδίδης (460-394 π. Χ.), Αθηναίος ιστορικός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα νοσήματα και η Ιατρική επιστήμη έχουν την ίδια 
ηλικία με εκείνη του ανθρώπου από την εγκατάστα-
ση του στη γη. Η Ιατρική και η Νοσηλευτική άρχι-
σαν ως μια προσπάθεια του ανθρώπου να ανακου-
φίσει τον πόνο και να φροντίσει τον ασθενή, στην 
εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος εισήλθε στη ζωή 
εφοδιασμένος μόνο με την ικανότητα να παρατηρεί, 
να μελετά και να συσσωρεύει γνώσεις με τη μέθοδο 
δοκιμασία - λάθος.

Αν προσπαθήσει κάποιος να ακολουθήσει τα 
ίχνη της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής μέσα από το 
θαμπό τζάμι της Ιστορίας, με έκπληξη θα διαπιστώ-
σει ότι ο Πλάτων είχε διαιρέσει την Ιατρική σε τέσσε-
ρις κλάδους: τη Φαρμακευτική, τη Χειρουργική, τη 
Βοηθητική και την Νοσογνωμική. Φαίνεται ότι με τη 
σύγχρονη έννοια του όρου ο κλάδος της «Βοηθητι-
κής» είναι η «Νοσηλευτική». Αυτό γιατί Νοσηλευτι-
κή σημαίνει βοήθεια, υποστήριξη, υπηρεσία προς 
τον άνθρωπο. 

Μπορεί έτσι να υποθέσει κανείς ότι η Ιατρική και 
η Νοσηλευτική ξεκίνησαν κάποτε μαζί ως μια προ-
σπάθεια αντιμετώπισης των αναγκών του ανθρώπου. 

Στη διαδρομή της ιστορίας η Ιατρική διαμορφώθηκε 
από τον 5ο π. Χ. αιώνα με τον Ιπποκράτη, σε επιστή-
μη και τέχνη και ασκήθηκε επαγγελματικά. 

Η Νοσηλευτική παρέμεινε οικογενειακή υπόθε-
ση, ως παροχή φροντίδας από τη γυναίκα στα άρ-
ρωστα μέλη της οικογένειας, για να περιλάβει στη 
συνέχεια τη φροντίδα όχι μόνο του ασθενή, του ηλι-
κιωμένου, του αναπήρου, αλλά και την προαγωγή 
της υγείας.

Αργότερα, όταν η γυναίκα απέκτησε σχετι-
κή ελευθερία, η Νοσηλευτική άρχισε να παίρνει τη 
μορφή επαγγέλματος και να εκτελείται από καλά 
οργανωμένες ομάδες γυναικών. Για να επιτευχθεί η 
πλήρης εξέλιξη της Νοσηλευτικής και προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αποστολής της, 
ήταν απαραίτητο η γυναίκα να χειραφετηθεί και να 
ενημερωθεί για τις κοινωνικές ανάγκες και απαιτή-
σεις της εποχής της.

Η συστηματική επομένως, μελέτη του παρελθό-
ντος της παροχής νοσηλευτικής φροντίδας εστια-
σμένη κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα έως 
τη σύγχρονη εποχή, αποτελεί αντικείμενο της πα-
ρούσας μελέτης. Οι πληροφορίες δίνονται από γρα-
πτές πηγές, σε μια προσπάθεια αναδόμησης και ερ-
μηνείας του παρελθόντος, όπως αυτό αναδύεται μέ-
σα από την ιστορία των διαφόρων χωρών της Ευ-
ρώπης και της Ασίας, οι οποίες έχουν να παρουσι-
άσουν ιστορικά στοιχεία ικανά να εδραιώσουν τη 

Νοσηλευτικο 
ΧροΝικο 

Λαμπρινή Κουρκούτα
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ωρούνταν θεός της Θεραπευτικής (Εικ. 1.7). Ήταν 
γιός του Απόλλωνα και της Κορωνίδος. Ο Ασκληπι-
ός διδάχθηκε την Ιατρική από τον Χείρωνα-Κένταυ-
ρο στο Πήλιο όρος, την οποία δίδαξε στους γιούς 
του κατόπιν ιεροτελεστίας. Ακολούθησε τους Αργο-
ναύτες στην υπερπόντεια εκστρατεία τους, από την 
οποία επέστρεψε με μεγάλη πείρα στην τέχνη της 
θεραπείας, ώστε ανάσταινε και νεκρούς.

 Ο Όμηρος (Εικ. 1.8) παρουσιάζει τον Ασκλη-
πιό ως θνητό βασιλέα της Θεσσαλίας, με γιούς το 
Μαχάωνα και τον Ποδαλείριο, οι οποίοι ακολούθη-
σαν τα ελληνικά στρατεύματα στον πόλεμο της Τροί-
ας. Από τις γυναίκες του, σχέση με την Ιατρική είχαν 
η Ηπιόνη, σύζυγος του Ασκληπιού και οι κόρες του 
Υγεία και Πανάκεια, που θεωρούνταν θεά της Υγεί-
ας και φρουρός της αντίστοιχα. Η Μεδιστρίνα ήταν 
αυτή που διατηρούσε την Υγεία. Ο Ασκληπιός απει-
κονίζεται πάντα με μια ράβδο και ένα φίδι. 

Ο Ποδαλείριος ήταν παθολόγος. Ο Μαχάων 

Εικόνα 1.6 
Μινωική Ιατρική και 
φαρμακευτικά φυτά

Εικόνα 1.7 
Ασκληπιός. Ο Θεός 

της Ιατρικής

Εικόνα 1.8  Όμηρος
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ταρρύθμιση και εφαρμογή του συστήματος Σχολή 
- Οίκος της Fl. Nightingale στο Νοσοκομείο Belle 
Vue της Ν. Υόρκης, από την Bowden που φέρεται 
σαν ιδρύτρια της πρώτης λαϊκής Σχολής Νοσηλείας 
στην Αμερική. Το 1911 έγινε ο «Σύνδεσμος Αμερι-
κανίδων Νοσηλευτριών». 

Στις ΗΠΑ επίσης, από το 1924 εφαρμόζεται 
5ετής πανεπιστημιακή εκπαίδευση (σχέδιο Μινεσό-
τα). Από δω και μπρος πανεπιστημιακή και μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση στη Νοσηλευτική είναι επιβεβλη-
μένες. Εμφανίζεται η Practicioner nurse με πτυχίο. 
Μέσα στη σύγχυση που δημιουργούν οι ραγδαίες 
εξελίξεις και η τεχνοκρατική αντίληψη στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων υγείας, η νοσηλευτική δι-
ατηρεί την ολιστική αντίληψη στη φροντίδα του αρ-
ρώστου, προβάλλει τον ανθρωπιστικό της χαρακτή-
ρα και κατοχυρώνει την επιστημονική αυτοτέλειά 
της. Έτσι ο/η νοσηλευτής/τρια περιθάλπει, φροντί-
ζει, ερευνά και το 1900 εκδίδει το πρώτο τεύχος του 
περιοδικού American Journal of Nursing!

ΙΣTOPIA TOY ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ο Ερυθρός Σταυρός (Ε.Σ.) είναι δημιούργημα του 
μεγάλου ανθρωπιστή Henry Dynant, του «Κυρίου 
με τα λευκά», όπως τον αποκαλούσαν οι τραυματίες 
του Σολφερίνο.

Henry Dunant 
Ο J. Henry Dunant (Ιωάννης Ερρίκος Ντυνάν) γεν-
νήθηκε στις 8 Mαΐου 1928 στη Γενεύη, από πλούσια 
οικογένεια (Εικ. 1.23). Στις 24 Ιουνίου 1859, ερχό-
μενος στο Αλγέρι για θέματα της οικογενειακής τους 
εταιρείας ο Η. Dunant, περνά μέσα από τα πεδία των 
μαχών του Σολφερίνο, και έγινε αυτόπτης μάρτυρας 
ενός συγκλονιστικού θεάματος χιλιάδων τραυματι-
ών, εγκαταλελειμμένων στη λάσπη. Ο Henry Dunant 
συνεργάζεται με τις στρατιωτικές αρχές στην οργά-
νωση πρόχειρων συνεργείων περίθαλψης. Επιστρα-
τεύει χωρικούς και αιχμαλώτους, καλεί εθελοντές και 
σώζει από το θάνατο χιλιάδες τραυματίες της μάχης 
του Σολφερίνο.

Ακολουθεί η διεθνής αναγνώριση της κίνησης 
του Dunant και ανατίθεται σε Επιτροπή η μελέτη 
πραγματοποίησης του σχεδίου του. Έτσι στις 22 Αυ-
γούστου 1864 υπογράφηκε η Σύμβαση της Γενεύης 
και ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. 

Από το 1866 ο Henry Dunant ζει πάμφτωχος 
στο χωριό Χάιντεν της Ελβετίας. Το 1901 του απονέ-
μεται το βραβείο Νόμπελ. Από τότε η ζωή του πέρα-

σε ήρεμα στο χωριό Χάιντεν, στο οποίο και πέθανε 
στις 30 Οκτωβρίου 1908.

Ίδρυση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού
Η διάσκεψη του 1864 στη Γενεύη - ύστερα από πρό-
σκληση της Ελβετικής Κυβέρνησης- από αντιπροσώ-
πους πολλών Κρατών κατέληξε στην «Σύμβαση της Γε-
νεύης» της 22ας Αυγούστου 1864, την οποία υπέγρα-
ψαν κατ αρχήν 12 κράτη (Εικ. 1.24). Σύμφωνα με αυτή 
αναλάμβαναν την υποχρέωση να συστήσουν στην επι-
κράτεια τους Συλλόγους για την προστασία και περί-

Εικόνα 1.23  Ιωάννης Ερρίκος Ντυνάν

Εικόνα 1.24  Διεθνής Ερυθρός Σταυρός
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όταν ο πόνος είναι αφόρητος, η επίκληση στο καθή-
κον του ιατρού να ενεργεί προς όφελος του ασθενή 
και να απαλύνει τον πόνο του, ο ισχυρισμός ότι στις 
περιπτώσεις που ο ασθενής είναι σε κωματώδη κα-
τάσταση δεν αποτελεί πρόσωπο με δικαιώματα αλ-
λά βάρος στην κοινωνία.  

Αντίθετα, τα κύρια επιχειρήματα κατά της ευθα-
νασίας αφορούν τις τρομαχτικές και ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις που μπορεί να πάρει αν θεωρηθεί ηθική 
πράξη, στην επίκληση στην ιερότητα και στην αξία 
της ζωής, στην αρχή του μη βλάπτειν, στην επίκλη-
ση στο Θεό και στο ότι δεν έχει ο άνθρωπος το δι-
καίωμα να αποφασίσει για τον τερματισμό της ζωής 
που του δόθηκε. 

Τα ζητήματα που ανακύπτουν από αυτό το ηθι-

κό δίλημμα είναι αρκετά. Καταρχήν, επιβάλλεται 
η εμπλοκή τρίτου προσώπου (ιατρός) ο οποίος εί-
τε διενεργεί την ευθανασία, είτε την υποβοηθά (δί-
νοντας θανατηφόρα χάπια στον ασθενή). Αυτό γεν-
νά ερωτήματα για το πρωταρχικό καθήκον του ια-
τρού το οποίο είναι η προστασία της ζωής του ασθε-
νούς και όχι η αφαίρεση της. Επίσης, αναφορικά 
με την αυτόνομη βούληση του ασθενή να υποστεί 
ευθανασία, πώς μπορούν οι επαγγελματίες υγεί-
ας να είναι σίγουροι ότι αυτό όντως επιθυμεί; Μή-
πως η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
λόγω της ασθένειας του και το αίσθημα απελπισίας 
τον ωθούν σε σκέψεις που διαφορετικά δεν θα εί-
χε ή που δεν είναι σταθερές; Τέλος, υπάρχει η άπο-
ψη ότι μόνο η εκούσια ευθανασία θα έπρεπε να βρί-
σκεται στο τραπέζι των συζητήσεων και όχι οι άλ-
λες δύο μορφές (ακούσια και μη εκούσια). Η ηθική 
αποδοχή της κρίσης μίας ζωής ως άξιας ή όχι να βι-
ωθεί από τρίτους, θα μπορούσε να οδηγηθεί σε γε-
νοκτονία.

Όπως είναι φανερό η ευθανασία είναι δύσκο-
λο θέμα, διότι αποτελεί μια διαδικασία η οποία επι-
φέροντας τον θάνατο στον ασθενή, τον οδηγεί σε 
μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, από την οποία δεν 
υπάρχει επιστροφή. Ακόμα και όταν ο σκοπός της 
είναι καθαρά η ανακούφιση του ασθενή, δεν πρέπει 
να ξεχνάει κανείς ότι η ανακούφιση αυτή συνεπάγε-
ται τον θάνατό του.

Αξίζει να τονιστεί ότι το ζήτημα της ευθανασί-
ας απασχολεί αρκετά και τους νοσηλευτές, διό-
τι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανακούφιση του 
ασθενή. Επίσης, εκείνοι περνούν αρκετό χρόνο 
μαζί τους και γνωρίζουν τις ανησυχίες και τα σχέ-

Εικόνα 3.9  
Ενεργητική 
ευθανασία

Εικόνα 3.10  Παθητική ευθανασία
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σιών (Εικ. 4.16) μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρο-
μο εξάρτησης με εκδηλώσεις όπως έντονη επιθυμία 
λήψης της ουσίας, δυσκολίες στον έλεγχο της χρή-
σης τους κι εμμονή στη χρήση τους παρά τις βλαπτι-
κές συνέπειες.

Στοιχεία του WHO αναφέρουν ότι το 3,5% - 
5,7% του παγκόσμιου πληθυσμού, ηλικίας 15-64 
ετών, χρησιμοποιεί ψυχοδραστικές ουσίες όπως εί-
ναι η κάνναβη και οι αμφεταμίνες. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η κάνναβη είναι η πιο συχνά χρησιμοποι-
ούμενη ψυχοδραστική ουσία (129-190.000.000 

άτομα), ακολουθούμενη από διεγερτικά τύπου αμ-
φεταμινών, κοκαΐνης και, στη συνέχεια, των οπιοει-
δών. Παγκοσμίως πεθαίνουν 69.000 άνθρωποι από 
υπερβολική δόση οπιοειδών κάθε χρόνο. Εκτιμάται 
ότι υπάρχουν 15 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι 
εθισμένοι στα οπιοειδή. 

ΑλκΟΟλΙΣμΟΣ

Ο αλκοολισμός (Εικ. 4.17) είναι μια χρόνια και εξε-
λικτική πάθηση, η οποία αφορά σε προβλήματα 

Εικόνα 4.15 Αρτηριακή υπέρταση

Αγγειακός 
τόνος

Αγγειοδραστικές 
ουσίες

Αγγειοτενσίνη

Αγγειοσυστολή

Ρενίνη

Αλλαγές στην 
συστολική 

πίεση

Αλλαγές στο σύστημα 
ρενίνης-αγγειοτενσίνης

Αθηρογένεση

Ενδοθηλιακή βλάβη

Αρτηριακή 
υπέρταση

Αλλαγές στο Αυτόνομο 
Νευρικό Σύστημα

Περιφερικές 
αντιστάσεις

Αγγειοσυστολή
Συμπαθητικό 

σύστημα

Εικόνα 4.16   Χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών
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ες του WHO συνιστούν στους εργαζόμενους του το-
μέα υγείας να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και 
νερό όταν είναι εμφανώς λερωμένα. Σε όλες τις άλ-
λες περιπτώσεις υγιεινής των χεριών κατά τη διάρ-
κεια της φροντίδας του ασθενή, συνιστάται ως προ-
τεινόμενη πρακτική το τρίψιμο των χεριών με αλκο-
ολούχο προϊόν επειδή πρόκειται για τακτική ταχύτε-
ρη, αποτελεσματικότερη και καλύτερα ανεκτή από 
το δέρμα. Στην πράξη, όμως, οι επαγγελματίες έλεγ-
χου των λοιμώξεων φαίνεται ότι δυσκολεύονται να 
καθορίσουν επακριβώς την έννοια του ‘’εμφανώς 
βρώμικα’’ και να διδάξουν πρακτικές υγιεινής των 
χεριών έμπρακτα. Από διαπολιτισμική άποψη, η κοι-
νή κατανόηση αυτού του όρου είναι ακόμα πιο δύ-
σκολη. Για παράδειγμα, μια κηλίδα αίματος ή άλλου 
βιολογικού υλικού είναι πιο δύσκολο να διακριθεί 
σε πολύ σκούρο δέρμα. Επιπλέον, σε ζεστό και υγρό 
κλίμα η εντονότερη ανάγκη για πλύσιμο των χεριών 

με καθαρό νερό ίσως οφείλεται στο αίσθημα κολλώ-
δους ή υγρού δέρματος.

Σε κάποιες θρησκείες η έννοια της βρωμιάς 
δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής και αντικατοπτρίζει μια 
ευρύτερη έννοια παραπέμποντας στη διάκριση με-
ταξύ εσωτερικής και εξωτερικής καθαριότητας. Μια 
τέτοια προοπτική στον χώρο της υγείας μπορεί να 
σημαίνει την ανάγκη ενός επαγγελματία να πλένει 
τα χέρια του με νερό μόνον όταν νιώθει ακάθαρτος 
και κατά συνέπεια τη θεώρηση της ανάγκης χρήσης 
αντισηπτικών με βάση το αλκοόλ ως μη απαραίτη-
τη. Η αντίληψη συγκεκριμένων πολιτισμικών ομά-
δων περί της αίσθησης μεγαλύτερης καθαριότη-
τας μετά το πλύσιμο και όχι μετά το τρίψιμο των χε-
ριών συζητήθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια μιας 
εκστρατείας υγιεινής των χεριών στο Χονγκ Κονγκ 
και ίσως να αποτελεί τη βάση της αδυναμίας διατή-
ρησης άριστης υγιεινής που παρατηρήθηκε κατά τη 

 Πίνακας 11.1  Ειδικές ενδείξεις υγιεινής των χεριών σύμφωνα με τις μεγαλύτερες θρησκείες παγκοσμίως

Θρησκεία Ειδικές ενδείξεις για το πλύσιμο των χεριών Σκοπός

Βουδισμός Μετά από κάθε γεύμα.
Πλύσιμο των χεριών των νεκρών.
Την πρωτοχρονιά νέοι άνθρωποι ρίχνουν νερό στα χέρια των ηλικιωμένων.

Υγιεινή /καθαριότητα
Συμβολικός
Συμβολικός

Χριστιανισμός Πριν την καθαγίαση ψωμιού και κρασιού.
Μετά το χειρισμό ιερού λαδιού (καθολικοί).

Τελετουργικός
Υγιεινή /συμβολικός, τελετουργικός

Ινδουισμός Κατά τη διάρκεια της λατρείας.
Στο τέλος της προσευχής.
Μετά από κάθε ακάθαρτη πράξη (τουαλέτα).

Τελετουργικός
Τελετουργικός
Υγιεινή /καθαριότητα

Ισλαμισμός Επαναλαμβανόμενες πλύσεις τουλάχιστον 3 φορές με τρεχούμενο νερό πριν 
την προσευχή (5 φορές / ημέρα).
Πριν και μετά από κάθε γεύμα.
Μετά την τουαλέτα.
Μετά την επαφή με σκύλο, παπούτσια ή πτώμα.
Μετά τη χρήση οποιουδήποτε ακάθαρτου αντικειμένου.

Τελετουργικός

Υγιεινή /καθαριότητα
Υγιεινή /καθαριότητα
Υγιεινή /καθαριότητα
Υγιεινή /καθαριότητα

Ιουδαϊσμός Αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.
Πριν και μετά από κάθε γεύμα.
Πριν την προσευχή.
Πριν την έναρξη του Σαββάτου.
Μετά την τουαλέτα.

Υγιεινή /καθαριότητα
Υγιεινή /καθαριότητα
Τελετουργικός
Τελετουργικός
Υγιεινή /καθαριότητα

Ορθόδοξος
Χριστιανισμός

Μετά την ένδυση με ρούχα λειτουργίας.
Πριν την καθαγίαση ψωμιού και κρασιού.

Τελετουργικός
Τελετουργικός

Σιχισμός Νωρίς το πρωί.
Πριν από κάθε θρησκευτική δραστηριότητα.
Πριν το μαγείρεμα και την είσοδο στην κοινή τραπεζαρία.
Μετά από κάθε γεύμα.
Μετά την αφαίρεση παπουτσιών ή την υπόδηση

Υγιεινή /καθαριότητα
Τελετουργικός
Υγιεινή /καθαριότητα
Υγιεινή /καθαριότητα
Υγιεινή /καθαριότητα
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Βιολογικός δείκτης αποστείρωσης που περιέχει 
υψηλής ανθεκτικότητας σπόρους (1.000.000) Bacillus 
Stearothermophilus (έχουν μεγάλη αντοχή στο θερμι-
κό θάνατο). Πιο μέσα στο δείκτη υπάρχει μια αμπούλα 
που έχει θρεπτικό υλικό και χρωστική. Ο δείκτης τοπο-
θετείται εντός του φορτίου (όχι μέσα στο σετ, αλλά στο 
τροχήλατο που βρίσκονται όλα τα σετ) για 1 ώρα. Κα-
τόπιν τοποθετείται σε έναν επωαστήρα ο οποίος δεί-
χνει αν έχουν καταστραφεί  (πράσινη ένδειξη του επω-
αστήρα και διατήρηση του αρχικού μωβ χρώματος της 
αμπούλας)  ή όχι (κόκκινη ένδειξη του επωαστήρα και 
αλλαγή του αρχικού μωβ χρώματος της αμπούλας) 
1.000.000 σπόροι Bacillus Stearothermophilus. Αξιό-
πιστος έλεγχος αποστείρωσης με ατμό ή οξείδιο αιθυ-
λενίου, ο οποίος πιστοποιεί την αποστείρωση. Εναρ-
μονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΜ 866-1-3, και 
με τα ISO 11138-1-2 (Εικ. 11.6). 
5. Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός.
Σκοπός της χρήσης του είναι: 

 u Η βελτίωση της ασφάλειας του νοσηλευτή στο 
περιβάλλον παροχής φροντίδας. 

 u Η πρόληψη της έκθεσης σε μικροοργανισμούς 
και της μετάδοσής τους και 

 u Η συμμόρφωση στις διεθνείς οδηγίες των Occu-
pational Safety and Health Administ rat ion 
(OSHA) και  Centers for Disease Control (CDC). 
Πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιείται όταν εντο-
πίζεται κίνδυνος είτε μετάδοσης των μικροοργανι-
σμών στον ασθενή ή τον επαγγελματία υγείας είτε 
μόλυνσης των ρούχων και του δέρματος του φρο-
ντιστή από το αίμα, τα υγρά του σώματος, τις εκκρί-
σεις ή τις απεκκρίσεις του ασθενή (Πίν. 11.9). 

Η σειρά που ακολουθείται κατά την ένδυση με 
προστατευτικό εξοπλισμό, είναι: σκούφος, μάσκα, 

Εικόνα 11.5   
Ολοκληρωμένος χημικός δείκτης

Εικόνα 11.6   Βιολογικός δείκτης αποστείρωσης

γυαλιά (προαιρετικά), μπλούζα και γάντια. Η σειρά 
που ακολουθείται όταν αφαιρείται ο προστατευτικός 
εξοπλισμός, είναι: γάντια, μπλούζα, γυαλιά, μάσκα 
και σκούφος (Δεξιότητα 11.2).

Εικόνα 11.4   Εσωτερικός χημικός δείκτης
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Εικόνα 12.7
Σημεία ψηλάφησης σφυγμού

Κροταφική 
αρτηρία

Καρωτιδική 
αρτηρία

Βραχιόνιος 
αρτηρία

Κερκιδική 
αρτηρία

Μηριαία 
αρτηρία

Ιγνυακή 
αρτηρία

Οπίσθια Κνημιαία 
αρτηρία

Ραχιαία αρτηρία 
του άκρου ποδός

περιοχή του γόνατος και οι μυς της γαστροκνη-
μίας. Αποτελεί τη συνέχεια της μηριαίας αρτηρί-
ας στην ιγνυακή χώρα και διαιρείται στους τελι-
κούς κλάδους της, την πρόσθια και την οπίσθια 
κνημιαία αρτηρία.

 u Η οπίσθια κνημιαία αρτηρία. Είναι μεγαλύτερη 
από την πρόσθια και αποτελεί το κύριο αρτηρια-
κό στέλεχος το οποίο αρδεύει με αίμα τα οπίσθια 
ανατομικά μόρια της κνήμης. Η οπίσθια κνημι-
αία αρτηρία τελειώνει πίσω από το έσω σφυρό 
και διαιρείται στους τελικούς της κλάδους, την 
έσω και την έξω πελματιαία αρτηρία.

 u Η ραχιαία αρτηρία του άκρου ποδιού. Βρίσκεται 
ανάμεσα στους τένοντες του μακρού εκτείνοντα 
τους δακτύλους και του μακρού εκτείνοντα το 

Εικόνα 12.8   Στηθοσκόπιο

μεγάλο δάκτυλο στη ραχιαία επιφάνεια του πο-
διού. Καλύπτεται μόνο από δέρμα και περιτονία.

Θεωρείται πως η πιο ακριβής λήψη του σφυγμού εί-
ναι με ακρόαση, με τη χρήση του στηθοσκοπίου, 
πάνω στην καρδιά (λήψη κορυφαίου σφυγμού), μέ-
σα σε χρονική περίοδο 60 δευτερολέπτων. Σε πε-
ριπτώσεις αυξημένης καρδιακής συχνότητας (τα-
χυκαρδία), η πιθανότητα λανθασμένης λήψης είναι 
μεγάλη. Σε επαγγελματίες υγείας με μικρή εμπειρία 
συνιστάται η λήψη των σφύξεων να γίνεται σε χρόνο 
60 δευτερολέπτων. Γενικά, η σφυγμομέτρηση πρέ-
πει να γίνεται είτε σε 30 είτε σε 60 δευτερόλεπτα και 
όταν παρατηρείται ταχυσφυγμία ή δυσκολία ψηλά-
φησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται στηθοσκόπιο 
για την ακρόαση (Εικ. 12.8).

Οι φυσιολογικές τιμές σφύξεων στον ενήλικα 
είναι 60-100 σφύξεις ανά λεπτό. Η λήψη σφύξεων 
πάνω από 100 σφύξεις ανά πρώτο λεπτό οφείλεται 
σε ταχυκαρδία και λέγεται ταχυσφυγμία.

Η λήψη σφύξεων κάτω από 60 σφύξεις ανά λε-
πτό οφείλεται σε βραδυκαρδία και λέγεται βραδυ-
σφυγμία.

 Η ταχυσφυγμία θεωρείται φυσιολογικό εύρη-
μα κατά την άσκηση του ανθρώπου, όταν βρίσκεται 
σε συνθήκες stress και πόνου, λόγω διέγερσης του 
συμπαθητικού συστήματος και όταν ο ασθενής πυ-
ρέσσει ή βρίσκεται σε πολύ θερμό περιβάλλον λόγω 
αύξησης του μεταβολικού ρυθμού.
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Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής

 • Η ταχύτητα και η επιτάχυνση. 
 • Η επανάληψη και οι απότομες ή επαναλαμβα-
νόμενες δονήσεις. 

Σχετικά με τη στάση σώματος, η υπερβολική κάμ-
ψη / έκταση του καρπού ενοχοποιείται για το καρπιαίο 
σύνδρομο (Εικ. 14.1) και η υπερβολική ωλένια απόκλι-
ση για επώδυνη παθολογία· η απαγωγή και η κάμψη 
του χεριού > 60° πάνω από 1 ώρα την ημέρα συσχετί-
ζεται με σύνδρομο ώμου / αυχένα (Εικ. 14.2) καθώς και 
η διατήρηση των χεριών ψηλότερα από το επίπεδο των 
ώμων ενοχοποιείται για τενοντίτιδα (Εικ. 14.3) και ωμο-
βραχιόνιο σύνδρομο. H έντονη επίκυψη σχετίζεται με 

παθολογία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στή-
λης (ΟΜΣΣ) (Εικ. 14.4) λόγω λανθασμένου επαγγελ-
ματικού πρότυπου κίνησης.

ΝΟμΟΘΕΣΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ κΑΙ 
ΑΣφΑλΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την υγιεινή και ασφά-
λεια των εργαζομένων στον χώρο της υγείας ισχύ-
ουν εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια 
όμως έχουν προστεθεί πολλές νέες οδηγίες και κα-
νονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τις οποί-
ες η χώρα μας έχει εναρμονίσει την νομοθεσία της. 
Σχετικοί νόμοι είναι: Οι περί ελαχίστων Προδιαγρα-
φών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία 
Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 
2001 (Κ.Δ.Π. 470/2001). 

Οι κανονισμοί αυτοί προήλθαν από την οδηγία 
89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 
1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφά-
λειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμε-
νους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία. Καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους. 
Η χρήση εξοπλισμών ατομικής προστασίας απαι-
τείται όταν οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευ-
χθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με τεχνητά μέσα, 

συμπιεσμένο 
νεύρο

σύνδεσμοι καρπιαίου σωλήνα

μέσο νεύρο

Φλεγμονή / ρήξη 
τένοντα

Προβλήματα στροφικού 
πετάλου ώμου

Φυσιολογικό

Εικόνα 14.1 Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Εικόνα 14.2  Σύνδρομο ώμου

Εικόνα 14.3  Τενοντίτιδα ώμου
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