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« Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ κπνξεί λα αληέμεη έλαο 

άλζξσπνο είλαη λα έρεη γλώζε γηα πνιιά θαη δύλακε 

πάλσ ζε ηίπνηα»  

ΗΡΟΓΟΣΟ 



ΟΡΙΜΟ 

 Πόλνο είλαη κηα δπζάξεζηε θαη ζπλαηζζεκαηηθή 
εκπεηξία, πξνεξρόκελε από πξαγκαηηθή ή πηζαλή 
ηζηηθή βιάβε ή ην ίδην βίσκα σο εάλ ή ζαλ λα ππήξρε 
ε ηζηηθή βιάβε.

 Η Γηεζλή Δηαηξεία γηα ηε Μειέηε ηνπ Πόλνπ 

(IASP), απνδέρεηαη ηελ ηζνδύλακε ύπαξμε 
αηζζεηεξηαθνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ ζηνηρείνπ, αιιά 
θαη ηελ ύπαξμε πόλνπ όηαλ ν αζζελήο πεξηγξάθεη 
ηελ εκπεηξία ηνπ ζαλ λα ππήξρε ηζηηθή βιάβε. 



Δίδε Πόλνπ

 Κεθαιαιγία/ εκηθξαλία
 Παζήζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο
1. Η απρελαιγία
2. Η νζθπαιγία
3. Η ξηδίηηδα 
4. Κάηαγκα ζπνλδύισλ 

• Αξζξαιγία
• Νεπξνπαζεηηθόο πόλνο
• Ιζραηκηθόο Πόλνο 
• Καξθηληθόο Πόλνο
• Πόλνη Σνθεηνύ.



Σαρύο ή βξαδύο
Ομύο ή Υξόληνο
πλερήο ή δηαθεθνκκέλνο.

Ο Πόλνο 
κπνξεί λα 
είλαη :



Ση πξνθαιεί Πόλν; 

 Ο πόλνο κπνξεί λα 
πξνθαιείηαη από απηό 
θαζ’ απηό ην λόζεκα. 
Αιιά κπνξεί λα 
νθείιεηαη θαη ζηε 
ζεξαπεία πνπ 
αθνινπζείηαη ή ζηηο 
κεζόδνπο  εμέηαζεο ζηηο 
νπνίεο ππνβάιιεηαη ν 
αζζελήο.

 Αθόκε ν αζζελήο κπνξεί 
λα ληώζεη πόλν γηα αίηηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηάγλσζε. 



ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: 

Πνηθίιινπλ 
ζε: 

Έληαζε 

Γηάξθεηα.

 Ο πόλνο θάζε αηόκνπ απνηειεί κηα 
κνλαδηθή πεξίπησζε.

 Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ ν ηαηξόο ζα 
πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ 
λνζήκαηνο πνπ πάζρεη ν αζζελήο, ηελ 
ζεξαπεία πνπ αθνινπζείηε ή 
αθνινύζεζε ζην παξειζόλ.

 Όζν πην εηιηθξηλείο είλαη νη αζζελείο 
γηα ηελ έληαζε ηνπ πόλνπ, ηόζν 
πεξηζζόηεξν  βνεζάηε ην ηαηξό ζαο 
γηα ηελ θαηαιιειόηεξε ζεξαπεία, γηα 
ηνλ πόλν πνπ λνηώζεηε.



ΤΜΠΣΧΜΑΣΙΚΗ  
ΑΓΧΓΗ

Δίλαη  ε αγσγή 
πνπ παξέρεη 
αλαθνύθηζε , 
αιιά όρη ίαζε.



ΑΡΥΔ  ΤΜΠΣΧΜΑΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

1. « Ρεαιηζηηθή» 
ζπκπησκαηηθή αγσγή

2. Έιεγρνο ηεο 
παζνγέλεηαο

3. πκβνπιή από 
εηδηθνύο

4. Πξνθπιαθηηθή αγσγή 

5. Υνξήγεζε θαξκάθσλ 
από ην ζηόκα.

6. πδήηεζε ζεξαπεπηηθώλ 
επηινγώλ κε ηνλ αζζελή 
& ην πεξηβάιινλ ηνπ.

7. Αλαζθόπεζε & 
επαλεμέηαζε.

8. πλέρηζε ησλ 
επηζθέςεσλ.

9. Απινπνίεζε ησλ 
επηζθέςεσλ .

10. Πνηέ κελ ιεο «δελ 
κπνξώ λα θάλσ ΣΙΠΟΣΑ 
ΠΙΑ».



ΔΡΧΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ

 Πνπ πνλάηε;

 Πσο είλαη ε αίζζεζε ηνπ πόλνπ; Π.ρ. νμεία, 
δηάρπηε…

 Πόζν δηαξθεί;

 Ση ζαο αλαθνπθίδεη;

 Ση ηνλ θάλεη πην έληνλν;

 Πσο επεξεάδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο;

 Ση θάξκαθα παίξλεηε γηα ηνλ πόλν θαη εάλ ζαο 
αλαθνπθίδνπλ;







ΟΞΤ  ΠΟΝΟ 

Ο νμύο πόλνο, είλαη 

ην απνηέιεζκα ηεο 

ηξαπκαηηθήο, 

ρεηξνπξγηθήο ή 

κνιπζκαηηθήο 

εθδήισζεο πνπ 

μεθηλά απόηνκα, είλαη 

γεληθά ζύληνκε θαη 

κπνξεί λα ακβιπλζεί 

κε αλαιγεηηθά 

θάξκαθα.



ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

πλήζσο ζπζηήλνληαη θάξκαθα πνπ δξνπλ ηαρύηεξα 
θαη ε δξάζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο.

Λακβάλνληαη ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ

ζπκπησκάησλ. 



ΥΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 

Ο Υξόληνο πόλνο 
είλαη ν πόλνο πνπ 
επηκέλεη πέξα από 
έλα εύινγν ρξνληθό 
δηάζηεκα 
επνύισζεο 
ηξαύκαηνο, κεηά ηε 
ζπλήζε δηάξθεηα 
νμείαο αζζέλεηαο  ή 
ζπλδέεηαη κε κηα 
ρξόληα παζνινγηθή 
θαηάζηαζε πνπ 
δηαξθεί πεξίπνπ 12 
εβδνκάδεο.



ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

Σα θάξκαθα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ ρξόλην πόλν 

δηαξθνύλ  πεξηζζόηεξν. 

Παίξλνληαη ζε ζπζηεκαηηθέο δόζεηο, 

Γηαηήξεζε  ηεο έληαζεο ηνπ πόλνπ ζε ρακειά 

επίπεδα. 



ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ

 Πνιινί αζζελείο πξνζέξρνληαη γηα ζεξαπεία ζηα 
ηειηθά ζηάδηα ηνπ ρξόληνπ πόλνπ, όηαλ είλαη πην 
δύζθνιν λα αληηκεησπηζζεί.

 Όζν πην γξήγνξα μεθηλήζεη ε ζεξαπεία, ηόζν 
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ππάξρεη γηα επηηπρή 
αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ.

 Όηαλ ν πόλνο είλαη ζνβαξόο, ηόηε νη γηαηξνί 
ζηξέθνληαη ζε ηζρπξόηεξα θάξκαθα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζή ηνπ. 



ΑΝΣΙΔΠΙΛΗΠΣΙΚΑ :   Pregabalin ( Lyrica)

Gabapentin ( Neurontin)
Καξβακαδεπίλε (Tegretol)

Δίλαη απνηειεζκαηηθά 
ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 
ρξόληνπ  πόλνπ. Δίλαη 
αζαθέο ην πώο ειέγρνπλ 
ηνλ πόλν, αιιά 
ζεσξείηαη όηη νδεγνύλ 
ζε πην ήπηεο επηδξάζεηο 
ηνπ λεπξνπαζεηηθνύ 
πόλνπ όπσο ε 
κεζεξπεηηθή λεπξαιγία 
από έξπεηα δσζηήξα.

Με ιηγόηεξεο 
αλεπηζύκεηεο 
παξελέξγεηεο.



ΑΝΣΙΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΑ :  
Amitriptyline ( Elavil)  , Nortriptyline ( Pamelor), 
Norpramin.  

Οη ρακειέο δόζεηο ησλ 
θνηλώλ αληηθαηαζιηπηηθώλ 
ζπληαγνγξαθνύληαη ζε 
πνιιά πξνβιήκαηα 
ρξόληνπ πόλνπ.

Σα θάξκαθα απηά 
πξνζαξκόδνπλ ηα επίπεδα 
ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ ηνπ 
εγθεθάινπ, θαη απηόο 
ζεσξείηαη όηη είλαη ν 
κεραληζκόο ηνπο ζηνλ 
έιεγρν ηνπ πόλνπ.

Βνεζνύλ όηαλ νη άιιεο 
ζεξαπείεο δελ νδεγνύλ ζε 
πιήξε έιεγρν ηνπ πόλνπ.

Οδεγνύλ ζε αλαθνύθηζε 
ηνπ πόλνπ, είηε ην άηνκν 
πάζρεη από θαηάζιηςε, 
είηε όρη. 

Οη δόζεηο  πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη 
πνιύ ρακειέο.



ΚΡΔΜΔ : ζαιπθηιηθό, 
αληη-εξεζηζηηθέο νπζίεο ( θακθνξά, 
έιαην επθαιύπηνπ, κηλζόιε). 

Σν Zostrix πνπ πεξηέρεη 
θαςαηθίλε είλαη ζπρλά 
ρξήζηκν.

Η θαςαηθίλε δξα 
κεηώλνληαο ηε κεηάδνζε 
κηαο  ρεκηθήο  νπζίαο 
ηνπ  πόλνπ, πνπ 
νλνκάδεηαη  νπζία  Ρ 
ζηνλ  εγθέθαιν .

Πξντόληα κε απηά ηα 
ζπζηαηηθά  έρνπλ 
παξόκνηα  δξάζε .



ΓΔΡΜΑΣΙΚΑ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ: 
Lidoderm, lidopain, θαςαηθίλε. 

Έλα δηαδεξκηθό
επίζεκα πνπ 
πεξηέρεη ιηδνθαίλε, 
πξνζθέξεη 
αλαθνύθηζε από 
ηνλ ρξόλην πόλν.

Σα επηζέκαηα 
έρνπλ εγθξηζεί ζην 
λεπξνπαζεηηθό 
πόλν από έξπεηα 
δσζηήξα.



ΟΠΙΟΔΙΓΗ : θσδείλε, θαηληαλύιε, 
κνξθίλε, νμπθσδόλε

Δίλαη 
απνηειεζκαηηθόηαηα 
ζηνλ έιεγρν ηνπ 
ζνβαξνύ νμένο ή 
ρξόληνπ πόλνπ.

Η ρξήζε ησλ νπηνεηδώλ 
ήηαλ πάληα 
ακθηιεγόκελε.

Πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη 
πξνζεθηηθά, αιιά θαη 
καθξνπξόζεζκα.

Ο θίλδπλνο εζηζκνύ είλαη 
κηθξόο, όηαλ 
ρξεζηκνπνηνύληαη 
ζσζηά.



ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ  ΔΛΔΓΥΟΤ  ΠΟΝΟΤ 

1. ΝΔΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΙ:
έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ.

2. ΚΑΤΣΗΡΙΑΜΟ ΜΔ 
ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΔ :

CT – απεηθόληζε , παικηθή
εθαξκνγή πςειώλ ζπρλνηήησλ
ξεύκαηνο.

3. TENS :
δηαδεξκηθή ειεθηξηθή λεπξηθή
δηέγεξζε.

4. ΔΓΥΤΗ ΣΑ  TRIGGER POINT : 
έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ,
κέζα ζηα επώδπλα ζεκεία ζηνπο
κπο ή ζην ζπλδεηηθό ηζηό (trigger
point ).

5. ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΔ ΠΟΝΟΤ:
ειεθηξηθή δηέγεξζε λσηηαίνπ
κπεινύ: ζπζθεπή ηύπνπ βεκαηνδόηε
λεπξνδηεγέξηεο πνπ εκθπηεύεηαη
ζην ζώκα.

6. ΔΜΦΤΣΔΤΙΜΔ ΑΝΣΛΙΔ: 
ελδνξαρηαίεο αληιίεο πνπ ζηέιλνπλ
αλαιγεηηθά θάξκαθα ζην λσηηαίν
κπειό.

7. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΠΔΜΒΑΗ: 
αθαίξεζε ελόο όγθνπ, ζπξξίθλσζε
ελόο όγθνπ κε αθηηλνζεξαπεία,
δηαηνκή ησλ λεύξσλ.



ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ 
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ

 ΥΑΛΑΡΧΗ 

 ΑΠΟΠΑΗ 
ΠΡΟΟΥΗ

 ΣΟΝΧΗ ΣΟΤ 
ΓΔΡΜΑΣΟ

 ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

 ΔΘΙΜΟ



ΙΑΣΡΔΙΑ   ΠΟΝΟΤ

ύγρξνλε κνλάδα πνιππαξαγνληηθήο ζεξαπεπηηθήο

πξνζέγγηζεο αζζελώλ κε ρξόληα επώδπλα ζύλδξνκα.

Σν Ιαηξείν πόλνπ αληηκεησπίδεη:

 ρξόλην κεηεγρεηξεηηθό πόλν,

 ρξόλην κπνζθειεηηθό πόλν,

 πόλν αζζελώλ κε απνκπειηλσηηθέο παζήζεηο ,εγθεθάινπ θαη λσηηαίνπ 
κπεινύ,

 θαξθηληθό πόλν,

 πόλν επί λεπξαιγηώλ & πεξηθεξηθώλ λεπξνπαζεηώλ,

 ρξόληα θεθαιαγία,

 πόλνο ( κέινπο θάληαζκα) ζε αθξσηεξηαζκέλα κέιε.

ΣΟΥΟΙ: ύθεζε ηνπ ρξόληνπ πόλνπ, απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο, 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ αζζελή.



ΦΤΥΙΚΔ  ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

Μπορεί να 
συνυπάρχουν με 
τον πόνο :

Καηάζιηςε

σκαηόκνξθεο
δηαηαξαρέο

Φύρσζε

Νεύξσζε 
απνδεκίσζεο

Πξνζπνίεζε 



Η 
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

Η ζηάζε θαη ε 
ζπκπεξηθνξά ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη 
ηνπ θηιηθνύ 
πεξηβάιινληνο ηνπ 
πάζρνληνο είλαη 
έλα εμίζνπ 
ζεκαληηθό δήηεκα 
πνπ επεξεάδεη ηνλ 
ηξόπν πνπ ν 
αζζελήο βηώλεη ην 
πξόβιεκα πγείαο 
ηνπ. 

 Η αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελή σο 
μόνιμα ανίκανο ή σο μη αυτόνομο 
και αυτάρκη , νδεγεί ζηνλ 
εγθισβηζκό ηνπ  ζηνλ ρόλο του 
αρρώστου, κε απνηέιεζκα:  ηελ κε 
ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο δηάθνξνπο 
ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

( απνθιεηζκόο- απνκόλσζε). 



ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

1.Πξνζσπηθή επαθή 
κε ηνλ αζζελή.

2.Δπηζθόπεζε.

3.Θέζε ηνπ αζζελή.

4.Αλάπαπζε & 
ραιάξσζε.

5.Μείσζε θόβνπ & 
άγρνπο.

6.Δθηξνπή ηεο  
πξνζνρήο ηνπ 
αζζελή.

7.Φαξκαθεπηηθή 
αληηκεηώπηζε.



ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
ΣΟΤ ΑΘΔΝΗ

ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΓΔΙΑ:

Ηιηθία, θύιν, ηζηνξηθό, 
παξνπζία ζρεηηθώλ 
λόζσλ( θαθνήζεο 
όγθνο).

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ 
ΔΞΔΣΑΔΙ :

Αθηηλνγξαθία, 

Αμνληθή – Μαγλεηηθή 

Σνκνγξαθία ,

ΗΚΓ  γηα δηαπίζησζε 
θαξδηαθώλ κεηαβνιώλ 

Γεληθή  αίκαηνο 



ΚΟΠΟΙ  ΣΗ  ΦΡΟΝΣΙΓΑ

 ΑΜΔΟΙ : 

1. ηαζεξνπνίεζε θαη 
δηαηήξεζε θαιήο 
θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ 
αζζελή.

2. Πξόιεςε επηπινθώλ.

3. Κάιπςε ςπρνινγηθώλ 
αλαγθώλ ηνπ αζζελή.

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΙ:

1. Απνθαηάζηαζε πγείαο.

2. Πξόιεςε θπζηθήο, 
ςπρνινγηθήο θαη 
θνηλσληθήο εμάξηεζεο.



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ - ΣΡΙΑ

 Χο  θπζηθή παξνπζία. 

 Χο  ζπλδεηηθό θξίθν αλάκεζα ζηνπο άιινπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο.

 Χο  δίαπιν επηθνηλσλίαο.

 Χο  ζπλήγνξν ηνπ αζζελνύο.



Ο ΡΟΛΟ  ΣΗ  ΦΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΤΙΑ  
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

 Σελ παξνπζία ηνπ λνζειεπηή θαη ηελ δηάζεζή ηνπ λα 

πιεξνθνξεί, λα εμεγεί, λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

αζζελνύο, λα αθνύεη, ή απιά λα βξίζθεηαη εθεί καδί ηνπ 

αξσγόο, ζησπεξόο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ.  

 Η παξνπζία απηή απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή δύλακε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ελώ πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηόηεηα γηα εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα θαη 

επηθνηλσληαθή παξέκβαζε.



Ο ΡΟΛΟ  ΣΟΤ ΤΝΓΔΣΙΚΟΤ  ΚΡΙΚΟΤ  ΑΝΑΜΔΑ   ΣΟΤ   ΑΛΛΟΤ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ   ΤΓΔΙΑ  ΗΜΑΙΝΔΙ:

 Οη ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ  λνζειεπηή θαη ε αλάιεςε ηνπ ξόινπ 

ηνπ ζπλδεηηθνύ θξίθνπ αλάκεζα ζηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαη σο δηαρεηξηζηήο πιεξνθνξηώλ απνδεηθλύνληαη πνιύηηκεο , εηδηθά ζε 

πεξηπηώζεηο  αδπλακίαο  ζπληνληζκνύ  ηεο νκάδαο  κε  απνηέιεζκα λα 

επηθξαηεί ζηνλ αζζελή ε αίζζεζε όηη ε θξνληίδα δελ είλαη ζπλερήο. 

 Πνιπηηκόηεξε όισλ είλαη ε δηαξθήο ελαζρόιεζε ηνπ λνζειεπηή θαη ε 

ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο θαζώο θαη ε 

εθαξκνγή παξεκβάζεσλ, γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ  ηνπ αζζελνύο  πνπ πνλά.



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΙΑΤΛΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
ΗΜΑΙΝΔΙ:

 Ο λνζειεπηήο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί δηαύινπο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ αζζελή , λα απνθσδηθνπνηεί ιεθηηθέο θαη κε 

ιεθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη λα ηηο κεηαβηβάδεη ζηα 

ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο.

 Ο λνζειεπηήο αλαιακβάλεη ζπρλά λα κεηαθέξεη θαη λα 

επεμεγήζεη ζηνλ αζζελή πνιύπινθεο  νξνινγίεο ιακβάλνληαο 

ππόςε ην γλσζηηθό –θνηλσληθό επίπεδό ηνπ ρσξίο δηάζεζε 

απόθξπςεο ή αιινίσζεο ηεο ελλνηνινγηθήο ηνπο ζεκαζίαο.



Ο ΡΟΛΟ ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ  :

 Η ρξήζε ηαηξηθώλ νξνινγηώλ κε θαηαλνεηώλ πνιιέο θνξέο 

πξνθαινύλ ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, αλεζπρίαο θαη άγρνπο ζηνλ 

αζζελή ηα νπνία θαηαξξίπηνληαη κόλν κέζα από κηα πιήξε 

θαηαλνεηή θαη  εηιηθξηλή  επηθνηλσληαθή  πνιηηηθή  πνπ ν 

λνζειεπηήο  κπνξεί  λα  αλαπηύμεη.

 Η θξνληίδα  πνπ παξέρεη ν λνζειεπηήο , νη ζηόρνη πνπ ζέηεη γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πόλνπ, ε επηινγή ζεξαπεπηηθώλ 

παξεκβάζεσλ θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπ σο πνιπδηάζηαηεο  

νιόηεηαο  παξαπέκπνπλ  θαη  αλαδεηθλύνπλ  κηα  άιιε  πιεπξά 

ηεο  Ννζειεπηηθήο  Δπηζηήκεο. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ο Ννζειεπηήο / Η Ννζειεύηξηα  ελεξγεί :

«Με  κνλαδηθόηεηα ζηελ αληίιεςε, ζηελ παξνπζία, κνλαδηθόηεηα  

ζηελ  επηθνηλσλία  κε ηνλ αζζελή θαζώο  θαη κε ηνπο  άιινπο  

επαγγεικαηίεο  πγείαο , κνλαδηθόηεηα ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα 

ζπληνλίδεη , λα ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ αζζελνύο, λα πξνηείλεη λα 

αλαζεσξεί, λα πξνγξακκαηίδεη κέζα από κηα δηεξγαζία ηδηαίηεξεο 

επαγγεικαηηθήο αληηιεπηηθόηεηαο, κε ζηόρν λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ αζζελνύο θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ πόλν θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ 

πεγάδνπλ από απηόλ ηόζν γηα ηνλ ίδην ηνλ άξξσζην όζν θαη γηα ην 

επξύηεξν νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ». 



ΔΠΙΛΟΓΟ 

Δίλαη μεθάζαξν θαη ζαθέο όηη ε πξνζέγγηζε ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πόλνπ απνηειεί κηα πξόθιεζε γηα ηε 

Ννζειεπηηθή, θαζήθνλ ινηπόλ θάζε λνζειεπηή είλαη ε 

θαηαλόεζε θαη απνδνρή απηήο ηεο πξόθιεζεο .

Γηαηί: « ηε ρώξα ηνπ πόλνπ ν θαζέλαο καο είλαη  

κόλνο»…….May Sarton (1912-1995).
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