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Στην	 Ελλάδα,	 τα	 προβλήματα	 των	

νοσοκομείων,	 που	 συνεχίζουν	 ακόμα	 και	

σήμερα,	να	ταλανίζουν	την	χώρα	προέκυψαν	

από	 την	 οικονομική	 κρίση,	 τα	 μνημόνια	 και	

συνίστανται	 κυρίως	 στην	 μειωμένη	

στελέχωσή	 τους	 σε	 νοσηλευτικό	 προσωπικό,	

τόσο	 λόγω	 του	 μεγάλου	 αριθμού	

συνταξιοδοτήσεων	 όσο	 και	 λόγω	 των	

μειωμένων	 προσλήψεων.	 Παράλληλα	 ένα	

άλλο	 θέμα	 εθνικού	 προβληματισμού	

αποτελεί	 η	 δημογραφική	 γήρανση	 του	

πληθυσμού	 αφού	 αναμένεται	 το	 2020	 να	

υπερβεί	το	22%	και	να	καλπάσει	περίπου	στο	

διπλάσιο	το	2050.	1,2			

Το	 30%	 και	 άνω	 των	 νοσηλευτών	 στην	

Ελλάδα,	 που	 υπηρετούν	 στον	 υγειονομικό	

σύστημα	 υφίστανται	 αυτού	 του	 είδους	

“επαγγελματική	 γήρανση”,	 αφού	 ηλικιακά	

είναι	 πάνω	 από	 50	 ετών,	 με	 πολλά	 χρόνια	

προϋπηρεσίας,	 γεγονός	 που	 τους	 κάνει	 να	

νιώθουν	επαγγελματικά	εξουθενωμένοι,	 ενώ		

μέρα	με	τη	μέρα	η	στελέχωση	σε	προσωπικό	

στα	νοσοκομεία	μειώνεται	και	η	ανεργία	των	

νοσηλευτών	 της	 χώρας	 εκτιμάται	 ότι	 αγγίζει	

περίπου	το	25%.3-5		

Αυτό	 έχει	 σαν	 απόρροια	 το	 νοσηλευτικό	

προσωπικό	 να	 δυσανασχετεί	 λόγω	 του	

φόρτου	εργασίας.	Μια	πρόσφατη	μελέτη	που	

πραγματοποιήθηκε	 σε	 9	 Ευρωπαϊκές	 χώρες	

κατέγραψε	ότι	όταν	υπάρχουν	περικοπές	στο	

νοσηλευτικό	 προσωπικού	 για	 να	

εξοικονομηθούν	 χρήματα	 αυτό	 επηρεάζει	

αρνητικά	την	έκβαση	των	ασθενών,	ενώ	όταν	

υπάρχει	επαρκής	στελέχωση	και	εκπαίδευση	

των	 νοσηλευτών	 βοηθάει	 στην	 μείωση	 και	

πρόληψη	της	νοσοκομειακής	θνησιμότητας.6		

Σε	άλλη	ερευνητική	μελέτη	σε	12	Ευρωπαϊκές	

χώρες	 συμπεριλαμβανομένης	 και	 της	

Ελλάδας	 φάνηκε	 ότι	 ένας	 στους	 πέντε	

νοσηλευτές	 	 ήταν	 δυσαρεστημένοι	 με	 τη	
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δουλειά	τους		και	η	δυσαρέσκεια	ήταν	έντονη	

σε	 σχέση	 με	 τους	 χαμηλούς	 μισθούς,	 τις	

περιορισμένες	 εκπαιδευτικές	 ευκαιρίες	 και	

τις	 δυνατότητες	 για	 την	 επαγγελματική	 τους	

πρόοδο.	 Σε	 ποσοστά	 19	 έως	 49%	 οι	

νοσηλευτών	 ήθελαν	 	 να	 εγκαταλείψουν	 τις	

δουλειές	 τους,	 να	 αλλάξουν	 εργασία,	 αν	 και	

το	 ποσοστό	 	 αυτό	 διαφοροποιούνταν	

σημαντικά	 από	 χώρα	 σε	 χώρα	 (16-77%).7	

Αντίστοιχα	 σε	 μελέτη	 που	 αφορούσε	 την	

ασφάλεια	των	ασθενών,	την	ικανοποίηση	και	

την	 ποιότητα	 εργασίας	 σε	 Ευρωπαίους	 και	

Αμερικανούς	 νοσηλευτές	 φάνηκε	 ότι	 ειδικά	

στους	 ερωτηθέντες	 Έλληνες	 νοσηλευτές	 η	

επαγγελματική	 εξουθένωση	 έφτανε	 έως	

ποσοστό	 78%	 και	 η	 επαγγελματική	 τους	

δυσαρέσκεια	 άγγιξε	 το	 ποσοστό	 56%,	 με	

πρόθεση	 το	 49%	 να	 επιθυμούν	 να	 την	

εγκαταλείψουν.8			

Σύμφωνα	με	 καταγραφή	 του	2011	η	 Ελλάδα	

έχει	 ποσοστό	 αναλογίας	 Νοσηλευτών	 κατά	

κεφαλή	 3,3	 ανά	 1000	 κατοίκους,		

καταδεικνύοντας	 ότι	 ως	 χώρα	 υστερούμε	

αριθμητικά,	 σε	 σχέση	 με	 τον	 μέσο	 όρο	 των	

χώρων-μέλων	 του	 ΟΟΣΑ,	 όπου	 η	 αναλογία	

τους	 είναι	 8,8	 νοσηλευτές	 ανά	 1000	

κατοίκους.3		

Όλα	 αυτά	 έχουν	 σαν	 αντίκτυπο	 και	 η	

Περιεγχειρητική	 Νοσηλευτική,	 διεθνώς	 να	

αντιμετωπίζει	 προβλήματα.	 	 Σύμφωνα	 με	

καταγραφή	 του	 2014	από	 τον	 Association	 of	

PeriOperative	 Registered	 Nurses	 του	 AORN,	

αναφέρεται	 ότι	 περίπου	 το	 13%	 των	

ερωτηθέντων	 περιεγχειρητικών	 νοσηλευτών	

ήταν	 τουλάχιστον	 60	 ετών,	 το	 38%	 ήταν	 σε	

ηλικία	 50	 ετών,	 το	 27%	 βρίσκονταν	 στη	

δεκαετία	των	40	ετών	και	μόνο	το	23%	ήταν	

κάτω	 των	 40	 ετών.9	 Από	 άλλη	 έρευνα	 	 που	

πραγματοποιήθηκε	διαπιστώθηκε	ότι	το	64%	

των	 περιεγχειρητικών	 νοσηλευτών	

σχεδιάζουν	 να	 συνταξιοδοτηθούν	 γύρω	 στο	

έτος	2022.10	

		Από	 τα	 παραπάνω	 στοιχεία	 γίνεται	

αντιληπτό	ότι	χρειάζεται	να	πραγματοποιηθεί	

συντονισμένη	 προσπάθεια	 εκπαίδευσης	 για	

την	 ομαλή	 διαδοχή,	 τόσο	 των	 στελεχών	 όσο	

και	 του	 υπόλοιπου	 προσωπικού	 που	

στελεχώνει	 τον	 ευρύτερο	 χώρο	 της	

περιεγχειρητικής	 νοσηλευτικής.	 Είναι	

σημαντικό	 για	 τις	 γενιές	 των	

περιεγχειρητικών	 νοσηλευτών	 να	 υπάρχει	 η	

κατάλληλη	 μετάβαση.	 Η	 Περιεγχειρητική	

Νοσηλευτική	 ως	 ειδικός	 κλάδος	 της		

Νοσηλευτικής	 χρήζει	 ειδικών	 στρατηγικών	

παρεμβάσεων	 και	 είναι	 αναγκαίο	 να	

αναπτύξει	 μια	 μελλοντική	 προοπτική,	 αφού	

το	 εξειδικευμένο	 γνωστικό	 της	 αντικείμενο	

απαιτεί	 προηγμένες	 γνώσεις	 και	 δεξιότητες	

που	 να	 ανταποκρίνονται	 στις	 σύγχρονες	

τεχνολογικές	απαιτήσεις	των	εποχών.11							

Συγκεκριμένα	 είναι	 αναγκαίο	 να	 καθιερωθεί	

σε	 όλα	 τα	 ανώτατα	 τριτοβάθμια	

εκπαιδευτικά	 ιδρύματα	 η	 	 εκπαίδευση	 στην	

περιεγχειρητική	 νοσηλευτική,	 ώστε	 από	 το	
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προπτυχιακό	επίπεδο	των	νοσηλευτικών	τους	

σπουδών	οι	φοιτητές	να	έχουν	τον	αντίστοιχο	

προσανατολισμό.	 Άλλωστε,	 αυτή	 την	

αναγκαιότητα	 έχει	 επισημάνει	 και	 ο	 AORN	

από	 το	 1973,	 ο	 οποίος	 δημιούργησε	 ένα	

σύνολο	 κατευθυντήριων	 γραμμών	 με	

αντίστοιχο	 πρόγραμμα	 εκπαίδευσης	 και	

ειδίκευσης	 που	 βασίζεται	 σε	 καινοτόμες	

διεπαγγελματικές	τεχνικές	μάθησης.12-16		

Παράλληλα	 για	 την	 Ελλάδα	 είναι	 σημαντικό	

να	 καθιερωθεί	 επίσημα	 η	 ειδικότητα	 της	

Περιεγχειρητικής	 Νοσηλευτικής.	 Ενέργειες	

προς	 αυτή	 την	 κατεύθυνση	 έχουν	

πραγματοποιηθεί	 από	 τον	 Σύλλογο	

Νοσηλευτών	 Χειρουργείου	 (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ),	 ο	

οποίος		κατάθεσε	ολοκληρωμένο	πρόγραμμα	

εκπαίδευσης	 για	 την	 Περιεγχειρητική	

Νοσηλευτική	 από	 το	 2000	 στο	 Υπουργείο	

Υγείας,	χωρίς	ποτέ	όμως	ως	σήμερα,	να		έχει	

γίνει	κάποια	θετική	κίνηση	από	την	Πολιτεία	

για	την	υλοποίησή	του.			

Χρειάζεται	 επίσης	 να	 δημιουργηθούν	

περαιτέρω	 στελέχη	 στο	 Περιεγχειρητικό	

περιβάλλον,	 με	 εξειδικευμένα	 στοχευμένα	

εκπαιδευτικά	 προγράμματα17	 ή	 με	

εξειδικευμένες	 μεταπτυχιακές	 και	

διδακτορικές	σπουδές.		

	Είναι	 σημαντικό	 να	 εφαρμοστούν	 οι		

βέλτιστες	 πρακτικές	 που	 βασίζονται	 σε	

τεκμήρια	 ώστε	 να	 βελτιωθεί	 η	 ποιότητα	 της	

παρεχόμενης	 περιεγχειρητικής	 νοσηλευτικής	

φροντίδας	 τόσο	 στην	 	 αποτελεσματικότητα	

όσο	 και	στην	αποδοτικότητα	 των	υπηρεσιών	

υγείας	 και	 να	 αναβαθμιστεί	 ο	 ρόλος	 των	

Περιεγχειρητικών	Νοσηλευτών.18			

Επίσης	είναι	αναγκαία	στον	Ελληνικό	χώρο	να	

αναπτυχθεί	 η	 εφαρμοσμένη	 έρευνα	 και	 να	

διερευνηθούν	περαιτέρω	περισσότερα	πεδία	

επιστημονικού	 ενδιαφέροντος	 που	 αφορούν	

την		Περιεγχειρητική	Νοσηλευτική.19	

				 Διεθνώς,	 υπάρχουν	 προβληματισμοί	 για	

την	 εφαρμογή	 τεσσάρων	 στρατηγικών	 που	

προτείνονται	 για	 την	 επίλυση	 προβλημάτων	

στελέχωσης	 και	 εκπαίδευσης	 στην	

Περιεγχειρητική	Νοσηλευτική	τις	οποίες	καλό	

είναι	να	τις	αφουγκραστούμε	ως	χώρα		και	να	

τις	 υιοθετήσουμε	 σύμφωνα	 με	 τις	 ανάγκες	

και	 τις	 δυνατότητες	 μας,	 οι	 οποίες	

εστιάζονται	όπως	τονίζονται	στα	εξής:	

1.	 Βλέμμα	 στραμμένο	 στο	 Μέλλον:	

Προετοιμασία	Κενών	Θέσεων	Τώρα	

2.	Δημιουργία	 Σχεδίου	 Προσλήψεων	 και	

Ανάπτυξης	 ειδικά	 για	 τους	 Νοσηλευτές	

Χειρουργείων	

3.	 Εξεύρεση	 των	 Κατάλληλων	 Ανθρώπων	 ως	

Εκπαιδευτών	(Πρότυπα	Εκπαιδευτές)		

4.	 	Σχεδιασμός	Δημιουργικών	Πρωτοβουλιών	

Ενσωμάτωσης	 Κατάρτισης	 και	 Εκπαίδευσης	

(Οργανωσιακή	Κοινωνικοποίηση).20		

	

Τέλος,	αισιόδοξο	είναι	ότι	σε	Ελληνική	μελέτη	

όπου	 πραγματοποιήθηκε	 σε	 περιεγχειρητικό	
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περιβάλλον	 φάνηκαν	 από	 τα	 αποτελέσματα	

ότι	 οι	 περιεγχειρητικοί	 νοσηλευτές	

μπορούσαν	 να	 συνεχίσουν	 να	 παρέχουν	

ποιοτική	 φροντίδα	 παρά	 τις	 μειώσεις	 σε	

προσωπικό	 και	 τις	 πιέσεις	 που	 δεχόταν	 από	

τον	 αυξημένο	 και	 τον	 παρατεταμένο	 φόρτο	

εργασίας	τους.21		
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