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Περίληψη ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η
διερεύνηση της τήρησης συμπεριφορών υγείας από τους
νοσηλευτές και κάποιων συνηθειών, που έχουν σχέση με
κανόνες ασφάλειας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΟΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 282 νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονταν σε
Νοσοκομεία της Αθήνας. Απ’ αυτούς το 18,5% ήταν άνδρες
και το 81,5% γυναίκες. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 25 έως
55 χρόνων. Το 10.3% ήταν Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
και οι υπόλοιποι τεχνολογικής. Για τη συλλογή των δεδο
μένων χρησιμοποιήθηκε αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματο
λόγιο 20 ερωτήσεων κλειστού τύπου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε μεταξύ άλλων: Προληπτικούς κανόνες υγιεινής
τηρεί το 40.8% του συνόλου του δείγματος, ενώ οι έγγαμοι
σε σχέση με τους άγαμους εμφανίζουν υπεροχή στην τήρη
ση του συγκεκριμένου μέτρου με διαφορά ρ< 0.001. Σπάνια
χρήση εθιστικών ουσιών δήλωσε ότι έκανε το 1.5% των
εγγάμων και το 6.1% των αγάμων με σημαντική διαφορά
ρ<0.001.
Οι νοσηλευτές καπνίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 32.8% με
στατιστικά σημαντική διαφορά ρ< 0,001. έναντι αυτών που
δεν καπνίζουν. Ετήσιο check up κάνει συχνά το 16% των
γυναικών και το 6.6% των ανδρών με διαφορά ρ< 0.002. Λεν
κοιμάται ποτέ 7-8 ώρες το 24ωρο το 10.4% των γυναικών και
το 4.9% των ανδρών. Το 44% των ατόμων που εργάζονται
>10 χρόνια, βρίσκει «σπάνια» ελεύθερο χρόνο για τις αγα
πημένες του ασχολίες σε αντίθεση με το 7,5% που βρίσκει
«πάντα», ενώ το 20,3% αυτών που εργάζονται 5-10 έτη έχει
«σπάνια» διαθέσιμο χρόνο, συγκριτητά με το 1,3% που έχει
«πάντα» με στατιστικά σημαντική διαφορά ρ< 0,001.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των στοιχείων προκύ
πτει ότι οι νοσηλευτές καπνίζουν σε υψηλά ποσοστά, δεν
κάνουν όμως σχεδόν καθόλου χρήση τοξικών ουσιών. Πολύ
μητρό ποσοστό αυτών προβαίνει σε ετήσιο check-up. Στην
πλειοψηφία τους δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο για την
οικογένεια, τους φίλους και τις αγαπημένες τους ασχο
λίες.

HEALTH ATTITUDES AND PROFESSIONALS OF
HEALTH SERVICES

Λ έξ εις κλειδιά: Υγιεινοί τρόποι συμπεριφοράς, κάπνι
σμα, δίαιτα, άσκηση, νοσηλευτές

Abstract AIM: The purpose of this study was to estimate
the health's attitudes of professional nurses and some o
their habits that have to do with safety rules.
Methods: The study's sample consisted of 280 nurses, whc
work in hospitals of Athens. Specifically, 18.5% of the
sample were men and 81.5% women. The age of these
people was between 25 and 55 years old. 10.3% of the
sample had University degree diploma and the rest o:
them Middle high school diploma (technologica
education). In order to collect the information, it was usee
a self-completed questionnaire of 20 closed endec
questions.
Results: From the statistical analysis came out that:
Health's attitudes supports 40.8% of the sample, while
those who are married follow these rules in contrast tc
those who are not married and the results were statistical
significant at the p< 0.001 level.
1.5% of the married participants declare that usei
addictive substances 'rarely', so is the 6.1% of the
unmarried ones, appearing statistical significant results
at the p< 0.001 level.
Nurses smoke 'very much', in a percentage of 32.3%, wit!
statistical significant results in contrast to those who dc
not smoke. 16% of the female nurses 'often' proceed in ar
annual check up and 6, 6% of the males participants,
presenting statistical significant at the p< 0.002 level.
10.4% of women and 4.9% of men 'never' sleep 7-8 hours a
day. 44% of the participants who work over 10 years find
'rarely' spare time for favorite activities in contrast to the
7.5% of the sample which can find 'always' time. At the
same time, 20.3% of those who work for 5-10 years have
'rarely' spare time in comparison to the 1.3% which always
has, time presenting statistical significant results at the
p< 0.001 level.
Conclusions: From the data's analysis is revealed that the
nurses smoke in high percentages, but they do not,
however use toxic substances by no means. A smaU
percentage proceeds in annual check up. The majority oi
the participants do not dedicate enough time for theii
families, their friends and their favorites occupations.
K ey words: Health's attitudes, smoking, diet, exercise,
n urses.
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Εισαγωγή

Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο
SPSS και τη δοκιμασία χ2 test.

Η υγεία έχει οριστεί ως μια δυναμική κατάσταση, κατά την
οποία το άτομο που εργάζεται σε χώρους υγείας, όσον
αφορά στην εξέλιξη και τη συμπεριφορά του, εφαρμόζει
στο μέγιστο δυνατό, τη διακήρυξη κοινωνικής πολιτικής
της Αμερικανικής ένωσης Νοσηλευτών. Υγεία δεν είναι
μόνο η απουσία ασθένειας. Οι Kulbok και Balduin παρατη
ρούν ότι υπάρχει εννοιολογική σύγχυση ανάμεσα στους
διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγρά
φουν τις συμπεριφορές που προάγουν την υγεία.
Εκτιμούν ότι δεν έχει σημειωθεί ακόμη καμία υποδειγμα
τική μεταβολή, καθώς οι συμπεριφορές που προάγουν
την υγεία χρησιμοποιούνται απλά, για να επιτευχθεί ο
στόχος πρόληψης από κάποια ασθένεια, και όχι για να
παρατηρηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο ευεξίας και αυτοενεργοποίησης.1 Οι κλινικοί Νοσηλευτές κατά την άσκηση
του επαγγέλματος τους είναι υποχρεωμένοι να εργάζο
νται κάτω από συνθήκες έντονου στρες2. Για την αντιμε
τώπιση του στρες υπάρχουν και προτείνονται διάφορα
μέτρα (άσκηση, χαλάρωση), τα οποία θα πρέπει να εφαρ
μόζονται3. Οι νοσηλευτές όμως, οι οποίοι υπηρετούν τον
ασθενή με σκοπό την ίασή του και τον υγιή με στόχο την
πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του πόσο φροντί
ζουν και προασπίζονται τη δική τους υγεία. Αυτή την
απάντηση φιλοδοξεί να δώσει η συγκεκριμένη μελέτη.

Αποτελέσματα
Περιγραφικά αποτελέσματα
Από τους 282 νοσηλευτές που ρωτήθηκαν οι 230 ήταν
γυναίκες και οι 52 άνδρες. Όσον αφορά στην ηλικία
κυμαίνονταν από 25 έως 55 χρόνων και για την στατι
στική ανάλυση χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες. Η
ομάδα των 25-35 ετών με ποσοστό 52,1% , η ομάδα των
36-45 ετών και οι άνω των 46 που τα ποσοστά τους ήταν
35,2% και 12,4% αντίστοιχα. Σχετικά με το μορφωτικό
επίπεδο, το 89.1% ήταν απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ενώ το 10,9%
ήταν απόφοιτοι Πανεπιστημίου. Ως προς τα έτη εργα
σίας το 33.7% εργάζονταν λιγότερο από 5 χρόνια, το
26.6% εργάζονταν 5-10 χρόνια και το 38.3% πάνω από
10 χρόνια. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση
το 34,8% ήταν άγαμοι, το 60,6% έγγαμοι, ενώ μόνο το
4,2% του δείγματος βρίσκονταν σε κατάσταση χηρείας ή
διαζυγίου. Το 44,7% δεν είχε παιδί, το 12,8% είχε ένα
παιδί, το 35,1% δύο και το 6,7% πάνω από δύο παιδιά.
Οι ερωτήσεις σε όλες τις απαντήσεις αναφέρονται
στον πίνακα 1.

Σκοπός
Στατιστικά αποτελέσματα
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των υγιεινών τρόπων συμπεριφοράς των νοση
λευτών καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής απ'
αυτούς.
K t...

Οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων έγιναν με βάση το
φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επί
πεδο και τα έτη προϋπηρεσίας.

Σε σχέση με το φύλο:

Υλικό-ΜΕΘΟΔΟΣ
Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 282 νοσηλευ
τές εργαζόμενοι σε νοσοκομεία της Αθήνας. Για τη συλ
λογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτημα
τολόγιο 20 ερωτήσεων κλειστού τύπου, το οποίο
συντάχθηκε με βάση την Ελληνική και ξένη βιβλιογρα
φία. Περιλάμβανε εκτός από τις εξαρτημένες μεταβλη
τές και δημογραφικά στοιχεία, όπως το φύλο, την ηλι
κία, τα έτη εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση και
τον αριθμό των παιδιών, των εργαζομένων, ήταν ανώ
νυμο και όλος ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν
από Ελληνες, που γνώριζαν την Ελληνική γλώσσα. Οι
συμμετέχοντες στην έρευνα ενημερώθηκαν για το
σκοπό της μελέτης και τηρήθηκαν όλες οι δεοντολογι
κές διαδικασίες.

Κάτω από 5 χρόνια εργάζεται το 32.3% των γυναικών και
το 42.6% των ανδρών με σημαντική στατιστικά διαφορά
ρ<0.002, ενώ περισσότερα από 10 χρόνια εργάζεται το
44.2% των γυναικών και το 24.6 των ανδρών. Ζώνη
ασφαλείας φορά πάντα το 62.1% των γυναικών και το
49.2% των ανδρών, με οριακή διαφορά ρ<0.049. Χρήση
εθιστικών ουσιών δεν έκανε ποτέ το 94.1% των γυναι
κών και το 88.5% των ανδρών. Συμπληρώματα διατρο
φής, βιταμίνες παίρνει συστηματικά μόνο το 0.4% των
γυναικών. Ετήσιο check up κάνει συχνά το 16% των
γυναικών και το 6.6% των ανδρών και διαφορά ρ<0.002
Δεν κοιμάται ποτέ 7-8 ώρες το 24ωρο το 10.4% των
γυναικών και το 4.9% των ανδρών.
Αφιερώνει χρόνο για την οικογένεια και τους
φίλους πάντα το 35.3% των γυναικών και το 29.5% των
ανδρών. Δε γυμνάζεται ποτέ το 44.2% των γυναικών
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Πίνακας 1
πάντα %

ποτέ

μερικές φορές

δεν απάτησαν

%

%

%

%

τηρείτε τους προληπτικούς κανόνες υγείας

40.8

2.1

57.1

Υιοθετείτε μέτρα προστασίας (αντηλιακή κρέμα)

47.2

2.1

50.3

φοράτε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο

63.7

32.7

3.6

Κάνετε χρήση εθιστικών ουσιών

1.1

94.3

4.6

Παίρνετε βιταμίνες-συμπληρώματα

3.6

68.1

28.3

Κάνετε ετήσιο check-up

6.7

33

60.3

Αναβάλετε την επίσκεψή οας στο γιατρό

3.9

26.6

69.5

Ξεχνάτε το ραντεβού με τον οδοντίατρο

0.7

55

44.3

Κοιμάστε 7-8 ώρες/24ωρο

11.7

10.7

77.6

Αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου

4.6

29.8

64.6

Αφιερώνετε χρόνο στην οικογένεια σας

33.7

0.7

65.6

Έχετε χρόνο για τις αγαπημένες σας ασχολίες

5.7

10.6

82.7

Γυμνάζεστε κάθε εβδομάδα

4.3

44.3

51.4

Κάνετε δίαιτα

2.8

34.4

62.8

Θα θέλατε να χάσετε βάρος

7.1

32.4

60.5

Προσπαθείτε να μειώσετε την ποσότητα
του νατρίου στη τροφή σας

4.6

41.6

53.8

Καπνίζετε

32.3

41.1

26.6

Διαβάζετε την ετικέτα των τροφών που
αγοράζετε από το super market

16.7

18.1

65.2

Με την οικογένειά σας

28.2

2.1

69.7

Βγαίνετε έξω με φίλους

14.2

1.8

83.9

ερώτηση

0.4

Βρίσκετε χρόνο για ένα γεύμα τη μέρα

Έχετε ευθύνη για τη διατήρηση της υγείας σας

και ίο 39.3% ίω ν ανδρών. Ελέγχει συχνά την ετικέτα
των τροφών που προμηθεύετε από το super market το
17.5% των γυναικών και το 14.8% των ανδρών. Το
31.6% των γυναικών έχει ένα γεύμα τη μέρα με την
οικογένεια και το 27.9% των ανδρών, χωρίς σημαντική
διαφορά μεταξύ τους. Πίοτευαν πως έχουν ευθύνη οι
ίδιοι για τη διατήρηση της υγείας τους το 53.9% των
γυναικών και το 55.7% των ανδρών. (πίνακας 2)

Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση:
Κανόνες υγιεινής τηρούν πάντα οι έγγαμοι σε ποσοστό
40% έναντι των αγάμων. Αντίθετα σπάνια τους τηρεί το

52.8

1.1

46.1

•

100% των αγάμων έναντι 5.2% των εγγάμων, διαφορά
ρ<0.001. Μέτρα για την προστασία τους από τον ήλιο
λαμβάνει το 48.7% των εγγάμων και το 0% των αγάμων.
Σπάνια χρήση εθιστικών ουοιών δήλωσε ότι έκανε το
1.5% των εγγάμων και το 6.1% των αγάμων με σημαντι
κή διαφορά ρ<0.001. Το 72.5% των εγγάμων και το
58.3% των αγάμων αναφέρουν ότι ποτέ δεν πήραν βιτα
μίνες ή κάποια ουμπληρώματα διατροφής. Ετήσιο check
up δεν κάνει ποτέ το 28.7% των άγαμων, το 33.7% των
έγγαμων με σημαντική διαφορά ρ<0.003. Όοον αφορά
στη χρήση ζώνης ασφαλείας στις μετακινήσεις τους,
ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση, βρέθηκε

Πίνακας 2
Ερωτήσεις με στατιστικά
σημαντική διαφορά

Άνδρες

Γυναίκες

(%)

(%)

Κάτω από πέντε έτη εργασίας

42.6

32.3

ρ<0.002

Φοράτε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο

49,2

62,1

ρ<0.049

6,6

16

ρ<0.002

Κάνει ετήσιο check-up συχνά
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ότι το 59,7% κάνουν χρήση αυτής, με στατιστικά σημα
ντική διαφορά ρ< 0,001 από εκείνους που δεν την χρη
σιμοποιούν καθόλου.

στους απόφοιτους Τ.Ε.Ι. οι οποίοι καπνίζουν περισσότε
ρο με ποσοστό 48.7%, και Πανεπιστημίου με ποσοστό
22.2%. (πίνακας 4)

Το 50% των εγγάμων δε γυμνάζεται ποτέ οε σχέοη
με τις άλλες ομάδες με διαφορά ρ<0.001. Οι άγαμοι
εξασφαλίζουν συχνά 7-8 ώρες ύπνου το 24ωρο σε
σχέση με τις άλλες ομάδες με διαφορά ρ<0.002. Χρόνο
στην οικογένειά τους αφιερώνει το 38% των εγγάμων
και το 27% των αγάμων.

Σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας:

Οι νοσηλευτές στην πλειονότητά τους, 34,2% δεν
προβαίνουν «ποτέ» οε δίαιτα, οε αντίθεση με το 2,4%,
αυτό μάλλον επηρεάζεται από την οικογενειακή τους
κατάσταση, αφού το 21,7% των άγαμων νοσηλευτών
συχνά κάνει δίαιτα, σε αντίθεση με το 8,5% των εγγά
μων, με στατιστικά σημαντική διαφορά ρ<0,003. Όσον
αφορά στη χρήση αλατιού οτην καθημερινή τους δια
τροφή, το 42,9% το χρησιμοποιεί σε αντίθεοη με το
4,8%, που απαντά πως το αποφεύγει, με στατιστικά
σημαντική διαφορά ρ< 0,001. (πίνακας 3)

Το 44% των ατόμων που εργάζονται >10 χρόνια, βρί
σκει «σπάνια» ελεύθερο χρόνο για τις αγαπημένες του
ασχολίες σε αντίθεση με το 7,5% που βρίσκει «πάντα»,
ρ<0.001 (πίνακας 5)

Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο:

Η πλειοψηφία του δείγματος είναι γυναίκες οι οποί
ες και εργάζονται περισσότερα χρόνια σε σχέση με τους
άνδρες, αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι η νοσηλευτι
κή στο παρελθόν ήταν κατ' εξοχήν γυναικείο επάγγελ
μα, στις μέρες μας όμως οι γυναίκες και πάλι είναι περισ
σότερες έναντι των ανδρών.

Οι εργαζόμενοι 5-10 χρόνια (ποοοστό 8,9%) φαίνεται να
κοιμούνται λιγότερο σε σχέση με αυτούς που εργάζο
νται <5 έτη και >10 έτη (ποοοστό 15,9% και 14,2% αντί
στοιχα), εμφανίζοντας σημαντική στατιστικά διαφορά
ρ<0,001.

Συζήτηση
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης-έρευνας
παρατηρούμε τα εξής:

Συχνά χρησιμοποιεί σκευάσματα βιταμινών το 11.1% των
απόφοιτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε σχέοη με
το 5.2% της τεχνολογικής και διαφορά ρ<0,001.
Διαφορά, (ρ<0,001) σε σχέση με το μορφωτικό επί
πεδο, παρατηρείται όσον αφορά στο κάπνισμα ανάμεσα

Πίνακας 3
Άγαμοι

Έγγαμοι

(%)

(%)

Τηρούν σπάνια προληπτικούς κανόνες υγείας

100

5,2

ρ<0.001

Κάνουν σπάνια χρήση εθιστικών ουσιών

6,1

1,5

ρ<0.001

Δεν κάνουν ετήσιο check-up ποτέ

28,7

33,7

ρ<0.003

Νοσηλευτές που κάνουν συχνά δίαιτα

21,7

8,5

ρ<0,003

Ερωτήσεις με στατιστικά
σημαντική διαφορά

Ρ

ρ<0.001

Χρησιμοποιούν αλάτι στις τροφές που καταναλώνει

Πίνακας 4
Ερωτήσεις με στατιστικά
σημαντική διαφορά
Χρησιμοποιούν σκευάσματα βιταμινών
Καπνίζουν B § L ^ :. ■ L , , .

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου

%

%

5.2

11.1

ρ<0.001

48.7

22.2

ρ<0.001

Ρ

Πίνακας 5
Ερωτήσεις με στατιστικά
____________ σημαντική διαφορά

5-10 χρόνια
(%)

<5έτη

>10έτη

(%)

(%)

_

8,9

15,9

14,2

ρ<0,001

Εχουν σπάνια χρόνο για αγαπημένες ασχολίες

20,3

7,5

44

ρ<0,001

Κοιμούνται 7-8 ώρες/24ωοο
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Στην προσωπική τους ζωή, οι επαγγελματίες υγείας
φαίνεται να τηρούν κάποιους από τους κανόνες ασφα
λείας, όπως αυτός της χρήσης ζώνης αοφαλείας κατά
την οδήγηοη. Ανάλογη Αγγλική έρευνα που έγινε το
1997 οε 92 νοσηλεύτριες στο Χονγκ-Κονγκ αναφέρει ότι
οι περισσότεροι νοσηλευτές δε χρησιμοποιούν κατά την
οδήγηση ζώνη αοφαλείας4·5. «Η χρήση της ζώνης αοφα
λείας κατά την οδήγηοη μπορεί να σώσει τη ζωή σου»,
αυτό το μήνυμα προέκυψε από μελέτη-έρευνα στις
Η.Π.Α. το 19916. Στο εξωτερικό αξιολογώντας τη συμπε
ριφορά των νοσηλευτών κατά την οδήγηση, συνεκτιμούν και τον παράγοντα αλκοόλ, όπως έγινε σε ερευ
νητική μελέτη του 1991 οτη Σκωτία. Η έρευνα αυτή με
δείγμα 600 νοσηλευτών αναφέρει ότι οι γυναίκες που
εργάζονται οε ψυχιατρικές κλινικές καταναλώνουν
περισσότερο αλκοόλ από τις νοσηλεύτριες άλλων ειδι
κοτήτων. Αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης
αλκοόλ είναι να γίνονται το ίδιο αποδέκτες των αρνητι
κών συνεπειών που αυτό έχει, όπως τα πολύ συχνά
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα7.
Στην Ελλάδα και σε έρευνα του εργαστηρίου υγιει
νής και επιδημιολογίας αναφέρεται ότι «η ζώνη μας
δένει με τη ζωή» και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η
εκστρατεία για τη χρήση αυτής σε συνδυασμό βέβαια
και με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Με τον
τρόπο αυτό η Ελλάδα θα μπορέσει να γίνει και η ίδια μια
από τις χώρες με υψηλά ποσοστά χρήσης της ζώνης,
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον θάνατοι από τροχαία
ατυχήματα.8
Ένα μικρό σχετικά ποσοστό (8,9%) μπορεί και κοιμά
ται για ένα ικανοποιητικό ούνολο ωρών με στατιστικά
σημαντική διαφορά ρ<0,002.σε σχέση με αυτούς που
δεν το πετυχαίνουν. Σε ανάλογη έρευνα που έγινε στην
Αγγλία το 1997, αναφέρεται ότι το 50% του δείγματος
κοιμάται 7-8 ώρες την ημέρα4.
Ανεξάρτητα από τα έτη εργασίας τους οι νοσηλευτές
σπάνια διαθέτουν χρόνο για τις αγαπημένες τους ασχο
λίες σε ποσοστό 44%, σε αντίθεση με αυτούς που πάντα
μπορούν και αφιερώνουν χρόνο για πράγματα που τους
ευχαριστούν σε ποσοστό 7,5% με σημαντική στατιστικά
διαφορά ρ< 0,001. Αυτό συνδέεται κυρίως με το κοπια
στικό επάγγελμα του νοσηλευτή, που κουράζεται πολύ
στην εργασία του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε
199 νοσηλευτές βρέθηκε, ότι η συναισθηματική εξά
ντληση συνδέεται θετικά με την κοπιαστική εργασία9,
ενώ σε άλλες μελέτες αποδεικνύεται ότι οι νοσηλευτές
βιώνουν και έντονο στρες.10 Το κυκλικό ωράριο αποτε
λεί πηγή άγχους στους νοσηλευτές. Η οικογενειακή ζωή
τους μπορεί να επηρεαστεί από την εργασία τους και το
αντίστροφο. Οι συχνές βάρδιες οδηγούν τα μέλη της
οικογένειας τους στην αποξένωση.11
Γυμνάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας «πάντα»
μόνο το 9,7% και το 2,2% των νοσηλευτών που εργάζο
νταν <5 και >10 χρόνια αντίστοιχα. Αλλη μελέτη-έρευ
να έδειξε ότι το 49% των νοσηλευτών δεν ασκείται

καθόλου. Πρόσφατη μελέτη έγινε στις Η.Π.Α. το 2004,
αξιολογώντας το κατά πόσο οι νοσηλευτές βρίσκουν
χρόνο για άσκηση12. Τον Απρίλιο του 1996 στη Δανία
κλήθηκαν 106 νοσηλευτές να συμμετάσχουν σε ένα
πρόγραμμα γυμναστικής για 8 εβδομάδες, για να μπο
ρέσουν οι ερευνητές να ελέγξουν, αν με την άσκηση
αντιμετωπίζονται τα μυοσκελετικά συμπτώματα που
εκδηλώνονται και γενικότερα τη φυσική τους κατάστα
ση. Απ' αυτούς συμμετείχαν τελικά οι 86. Μετά το τέλος
του προγράμματος οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέ
ρασμα ότι η άσκηση μειώνει τα μυοσκελετικά προβλή
ματα και δυναμώνει τους μυες.15 Αξίζει να σημειωθεί ότι
στη μελέτη βέβαια δεν συμμετείχαν στο σύνολό τους οι
νοσηλευτές που προσκλήθηκαν.
Το 48,8% του δείγματος είναι καπνιστές, με στατιστικά
σημαντική διαφορά ρ< 0,001 έναντι αυτών που δεν
καπνίζουν. Το κάπνισμα ως συνήθεια πολύ επιβλαβής για
την υγεία έχει απασχολήσει και απασχολεί ακόμη τη διε
θνή κοινότητα πολλές δεκαετίες μέχρι σήμερα. Μελέτη
που έγινε στην Αυστραλία το 2002 αναφέρει ότι οι γυναί
κες καπνίζουν περισσότερο14. Σε έρευνα 100 νοσηλευ
τών το 46% καταναλώνει ένα πακέτο τσιγάρα τη μέρα15.
Σε άλλη μελέτη-έρευνα που έγινε το 2003 στην Αγγλία,
αποδείχθηκε ότι οι επαγγελματίες υγείας που είναι καπνι
στές αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στους ασθενείς κατά τη
διάρκεια του ωραρίου τους σε σχέση με τους μη καπνίζοντες16. Η «Ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προ
σωπικής ζωής των επαγγελματιών υγείας» γενικά αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και στις Η.Π.Α. το 199317.
Σε ετήσιο check up υποβάλλεται «πάντα» πολύ μικρό
ποσοστό του δείγματος.
Μελέτη που έγινε στην Αγγλία το 1997 αναφέρει, ότι
ο ετήσιος έλεγχος τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής από
τους επαγγελματίες υγείας, και κυρίως ότι έχει σχέση με
την υγιεινή των δοντιών.
Την ετικέτα των τροφών που προμηθεύονται από τα
super markets ένα σημαντικό ποσοστό, δεν τη διαβάζει
ποτέ, αντίθετα τα δύο τρίτα του δείγματος το κάνουν
κάποιες φορές. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απογοητευτικό τη στιγμή που στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος και
από τα Μ.Μ.Ε. για την προσοχή που πρέπει να δείχνουν
γενικά, οι καταναλωτές όταν αγοράζουν τρόφιμα.

Συμπεράσματα
Αξιολογώντας τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας
διαπιστώνουμε ότι:
• Οι νοσηλευτές καπνίζουν σε υψηλά ποσοστά.
• Δε φροντίζουν ιδιαίτερα για κάποιο ετήσιο check-up.
• Λίγοι βρίσκουν χρόνο για την οικογένεια και τις αγα
πημένες τους ασχολίες.
• Πολύ μικρό ποσοστό γυμνάζεται κάθε εβδομάδα.
• Οι νοσηλευτές δεν κάνουν χρήση ναρκωτικών.
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