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ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των
απόψεων των γονέων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας.

AIM of this study was to estimate parents’ opinion according to provided health care.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο μελετώμενος πληθυσμός ήταν
378 γονείς, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύτηκαν σε παιδιατρικά νοσοκομεία. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με δομημένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο,
ενώ η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το
στατιστικό πακέτο SPSS 10 και χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος x2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των ερωτηθέντων
ήταν 31,8 έτη. Το 55% των γονέων ήταν Έλληνες, ενώ
το 38,6% ήταν Αλβανοί. Το 93,9% των γονέων θεώρησε αρκετά καλή έως άριστη τη φροντίδα του παιδιού

MATERIAL-METHOD The study population consisted
378 parents of whose children have been hospitalized in
paediatric hospitals. The data was collected through an
anonymous structured questionnaire while the statistical
analysis was based on the statistical package SPSS 10
including x2 test.
RESULTS Mean age of parents was 31.8 years. 55% of
parents were Greek, while 38.6% were Albanian. 93.9% of
parents considered the care of their child in the hospital
quite good to excellent. Albanian parents, considered
the provided care in paediatric hospitals (P<0.001)
better compared with Greeks. Housewives and workmen
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τους στο νοσοκομείο. Οι Αλβανοί γονείς, σε σχέση με
τους Έλληνες, θεώρησαν πως η παρεχόμενη φροντίδα
στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι καλύτερη (P<0,001).
Οι ασχολούμενες με τα οικιακά μητέρες και οι εργάτες
πατέρες θεώρησαν πως η παρεχόμενη φροντίδα στα
παιδιά τους είναι καλύτερη, σε σχέση με τις υπόλοιπες
επαγγελματικές ομάδες (P=0,013). Οι γονείς που τα
παιδιά τους νοσηλεύτηκαν στο χειρουργικό ή ορθοπαιδικό τμήμα θεώρησαν πως η φροντίδα στα συγκεκριμένα τμήματα ήταν καλύτερη σε σχέση με το παθολογικό τμήμα (P<0,001). Τέλος, βρέθηκε πως όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τόσο μειώνεται η βαθμολογία τους για την παρεχόμενη φροντίδα
(P<0,001).
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fathers considered better the provided care in their
children, compared with other occupations (P=0.013).
Parents that their children have been hospitalized in
a surgical or orthopaedic ward considered the care in
these wards better, compared with the pathological ward
(P<0.001) than those who were higher educated. Finally,
parents that had lower educational level considered the
provided care in their children better (P<0.001).
CONCLUSIONS Study has showed that according to
parents’ opinion the provided health care in paediatric
hospitals is quite good. However, there are still difficulties
that should be confronted with the co-operation between
parents and nurse staff.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη έδειξε πως η παρεχόμενη
φροντίδα υγείας στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι αρκετά καλή, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων. Ωστόσο,
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες, που
πρέπει να αντιμετωπιστούν με την αρμονική συνεργασία
γονέων και νοσηλευτικού προσωπικού.
Λέξεις-κλειδιά:
Γονείς Αξιολόγηση Φροντίδα Παιδί Nοσοκομείο
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Parents Εvaluation Child Care Hospital

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Βασιλική Μάτζιου
Ευβοίας 31, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα
Τηλ. 210-60 14 785

Cοrresponding author
Vassiliki Matziou
31 Evoias street, GR-152 35 Vrilissia, Athens, Greece
Tel: +30 210-60 14 785

EIΣΑΓΩΓΗ

ιατρική παρέμβαση και την αντιμετώπιση του πόνου,
ενώ λιγότερη έμφαση δινόταν στις απόψεις των γονέων
για την παρεχόμενη φροντίδα.10–12

Η εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο αποτελεί
τραυματική εμπειρία τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και
για την οικογένειά του. Μελέτες έδειξαν ότι η παρουσία
των γονέων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού
στο νοσοκομείο συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών
αντιδράσεων στη συμπεριφορά τους.1–3 Η δεκαετία του
1980 έχει χαρακτηριστεί ως δεκαετία αποδοχής των
πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την παρουσία
και την εμπλοκή των γονέων στη φροντίδα των παιδιών τους στο νοσοκομείο.1–3
Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η συμμετοχή των
γονέων στη φροντίδα του παιδιού τους συμβάλλει
στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Επίσης, βελτιώνει την επικοινωνία με το νοσηλευτικό προσωπικό και την ικανοποίηση από την
παρεχόμενη φροντίδα.2,4–9
Στη διεθνή βιβλιογραφία, η έρευνα παλαιότερα επικεντρωνόταν στην ικανοποίηση των γονέων από την

Την τελευταία δεκαετία, η ικανοποίηση των ασθενών
υπήρξε αντικείμενο πολλών μελετών στην κλινική
πράξη, προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα της φροντίδας.13–19 Στην περίπτωση των νοσηλευόμενων παιδιών, η εκτίμηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στηρίζεται στην ικανοποίηση των γονέων.1–3,20–22
Μελέτες δείχνουν ότι η αντίληψη των γονέων για την
παρεχόμενη φροντίδα είναι τελείως διαφορετική από
την αντίληψη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.23–27
Συχνά, το προσωπικό υποεκτιμά ή υπερεκτιμά τις ανάγκες και τα προβλήματα των γονέων.19
Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των παιδιατρικών νοσοκομείων οι επιστήμονες υγείας οφείλουν
να γνωρίζουν τις απόψεις και τις ανάγκες των γονέων
που σχετίζονται με τη νοσηλεία των παιδιών τους,3, 28
καθώς έτσι τους παρέχεται η δυνατότητα να ανταπο-
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κρίνονται καλύτερα στις ανησυχίες και τις ανάγκες
παιδιών και γονέων.3

Για την πραγματοποίηση της παρούσας ερευνητικής
μελέτης εξασφαλίστηκε γραπτή άδεια από τα παιδιατρικά νοσοκομεία στα οποία συλλέχθηκαν τα στοιχεία.

ΣΚΟΠΟΣ

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με συνέντευξη, ενώ προηγουμένως οι γονείς ενημερώθηκαν για το σκοπό
της μελέτης και η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 24 ερωτήσεις, στις
οποίες οι γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν αν διαφωνούν, διαφωνούν πολύ, συμφωνούν ή συμφωνούν
πολύ. Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων,
αρνητικές θεωρήθηκαν οι απαντήσεις των γονέων που
διαφώνησαν ή διαφώνησαν πολύ, ενώ θετικές θεωρήθηκαν οι απαντήσεις των γονέων που συμφώνησαν ή
συμφώνησαν πολύ. Επιπλέον, οι γονείς κλήθηκαν να
βαθμολογήσουν τη φροντίδα που παρέχεται στο παιδί
τους ως ανεπαρκή, αρκετά καλή, πολύ καλή ή άριστη.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των
απόψεων των γονέων σχετικά με την ποιότητα της
παρεχόμενης φροντίδας στα νοσηλευόμενα παιδιά
τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο μελετώμενος πληθυσμός ήταν 378 γονείς, τα παιδιά
των οποίων νοσηλεύτηκαν σε παθολογικά (Ν=182), χειρουργικά (Ν=99) και ορθοπαιδικά (Ν=97) τμήματα παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας.
Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε
τροποποιημένο το ερωτηματολόγιο των Ball et al.1 Το
ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τις απόψεις των γονέων για τη φροντίδα που
παρέχεται από τους νοσηλευτές στα παιδιά, καθώς
επίσης και δημογραφικά στοιχεία. Αναλυτικότερα, οι
ερωτήσεις αναφέρονταν:
– Στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα προβλήματα υγείας του παιδιού τους, τις επώδυνες διαδικασίες και τους κανονισμούς του νοσοκομείου
– Στη συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού τους
– Στη συνεργασία νοσηλευτών και γονέων.

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS
10. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική
στατιστική και ο στατιστικός έλεγχος του x2. 29
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στον πίνακα 1 φαίνονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων. Η μέση ηλικία των ερωτηθέντων
ήταν 31,8±0,3 έτη (μέσος±τυπικό σφάλμα). Από τους
378 ερωτηθέντες, οι 306 (81%) ήταν μητέρες των παιδιών, ενώ οι 72 (19%) ήταν πατέρες. 208 (55%) ερωτηθέντες ήταν Ελληνικής καταγωγής, ενώ 146 (38,6%) ήταν

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων.
Χαρακτηριστικά
Φύλο
Εθνικότητα

Μόνιμη κατοικία

Οικογενειακή κατάσταση

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Ν
Άνδρες
Γυναίκες
Ελληνική
Αλβανική
Άλλη
Αθήνα
Υπόλοιπο Αττικής
Επαρχία
Άγαμοι
Έγγαμοι
Διαζευγμένοι/χήροι
Αναλφάβητοι/Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

72
306
208
146
24
203
72
103
13
352
13
132
135
111

(%)
19
81
55
38,6
6,4
53,7
19
27,3
3,45
93,1
3,45
35
35,7
29,3
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Αλβανικής καταγωγής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των
μητέρων (38,4%) ασχολούνταν με τα οικιακά, το 53,7%
των γονέων κατοικούσε μόνιμα στην Αθήνα, το 27,3%
κατοικούσε στην επαρχία και το 19% στο υπόλοιπο της
Αττικής. Οι γονείς ανέφεραν σε ποσοστό 45,8% ότι τα
παιδιά τους είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε παιδιατρικό νοσοκομείο, ενώ το 54,2% των γονέων απάντησαν
πως ήταν η πρώτη τους εμπειρία σε νοσοκομείο.
Το 93,9% των γονέων θεώρησε αρκετά καλή έως
άριστη τη φροντίδα του παιδιού τους στο νοσοκομείο,
ενώ μόλις το 6,1% των γονέων θεώρησε ανεπαρκή την
παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Πιο συγκεκριμένα, το
36,2% των γονέων θεώρησε άριστη την παρεχόμενη
νοσηλευτική φροντίδα, το 32,8% τη θεώρησε πολύ
καλή και το 24,9% αρκετά καλή. Οι γονείς κλήθηκαν
να σχολιάσουν24 προτάσεις/αναφορές και τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους φαίνονται στους πίνακες
2–4. Από την στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι:

– Οι Αλβανοί γονείς, σε σχέση με τους Έλληνες, θεώρησαν πως η παρεχόμενη φροντίδα στα παιδιατρικά
νοσοκομεία ήταν καλύτερη (P<0,001).
– Οι ασχολούμενες με τα οικιακά μητέρες και οι
εργάτες πατέρες θεώρησαν πως η παρεχόμενη φροντίδα στα παιδιά τους ήταν καλύτερη, σε σχέση με
τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες (P=0,013).
– Οι γονείς που τα παιδιά τους νοσηλεύτηκαν στο χειρουργικό ή ορθοπαιδικό τμήμα θεώρησαν πως η φροντίδα στα συγκεκριμένα τμήματα ήταν καλύτερη σε
σχέση με το παθολογικό τμήμα (P<0,001).
– Τέλος, βρέθηκε πως όσο αυξάνεται το μορφωτικό
επίπεδο των γονέων, τόσο μειώνεται η βαθμολογία
τους για την παρεχόμενη φροντίδα (P<0,001).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι
η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα στα παιδιατρικά
νοσοκομεία, σύμφωνα με την άποψη των γονέων, χαρα-

Πίνακας 2. Απόψεις των γονέων σχετικά με την ενημέρωση που έλαβαν από το νοσηλευτικό προσωπικό.
Ναι

Παροχή πληροφοριών/οδηγιών από το νοσηλευτικό προσωπικό
Πληροφόρηση για το τμήμα όπου νοσηλεύεται το παιδί τους
Ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες του νοσοκομείου
Κατανόηση των ιατρικών οδηγιών
Υποβολή ερωτήσεων του νοσηλευτή για το τι θα ήθελαν να μάθουν
σχετικά με την ασθένεια ή τη νοσηλεία του παιδιού
Γνώση των νοσηλειών από το νοσηλευτικό προσωπικό
Πληροφόρηση για τις εξετάσεις του παιδιού
Ενημέρωση του παιδιού πριν από κάθε διαδικασία

Όχι

Ν

(%)

Ν

(%)

259
212
173
202

68,5
56,1
45,8
51,1

119
166
205
185

31,5
43,9
54,2
48,9

198
313
298
232

52,4
82,8
88,8
61,4

180
65
80
133

47,6
17,2
21,2
35,2

Πίνακας 3. Απόψεις των γονέων σχετικά με τη συμμετοχή τους στη φροντίδα των παιδιών τους.
Ναι

Αισθάνονται ότι μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα
του παιδιού τους στο σπίτι μετά την έξοδό του
Ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή στις νοσηλευτικές διαδικασίες
Επανειλημμένη υποβολή των ίδιων ερωτήσεων
από το νοσηλευτικό προσωπικό
Υποστήριξη των παιδιών στις επώδυνες διαδικασίες
Οι νοσηλευτές τους βοήθησαν να αισθάνονται
άνετα, συμμετέχοντας στη φροντίδα του παιδιού

Όχι

Ν

(%)

Ν

(%)

252

66,7

126

33,3

253
255

66,9
67,5

125
123

33,1
32,5

291
297

77
88,6

87
81

23
21,4
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Πίνακας 4. Απόψεις των γονέων σχετικά με τη συνεργασία τους με το νοσηλευτικό προσωπικό.
Ναι

Επικοινωνία νοσηλευτών-γονέων για τις επιπτώσεις της ασθένειας
Παρουσία νοσηλευτή κοντά στο παιδί
Εμπιστοσύνη στο νοσηλευτικό προσωπικό
Σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας του παιδιού
Παραμονή του νοσηλευτή με το παιδί σε
περίπτωση που ήταν στενοχωρημένο ή ανήσυχο
Επικοινωνία νοσηλευτή-γονέων
Αδιαφορία των νοσηλευτών για τις ανησυχίες τους
Σεβασμός των επιθυμιών και των αντιρρήσεων του παιδιού
Εκδήλωση πραγματικού ενδιαφέροντος και προσοχής για το παιδί
Θετική ανταπόκριση των νοσηλευτών στις ερωτήσεις τους
Παροχή άνεσης υποβολής ερωτήσεων στους νοσηλευτές

κτηρίζεται ως εξαιρετικά ικανοποιητική. Ειδικότερα,
το 93,9% των γονέων χαρακτήρισε αρκετά καλή έως
άριστη τη φροντίδα του παιδιού τους στο νοσοκομείο,
ενώ μόλις το 6,1% θεώρησε ανεπαρκή την παρεχόμενη
νοσηλευτική φροντίδα. Σε παρόμοια συμπεράσματα
κατέληξε και μελέτη των Ball και et al, σύμφωνα με
την οποία το 91,4% των ερωτηθέντων θεώρησε καλή
έως άριστη την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα.1
Επίσης, βρέθηκε πως οι γονείς Αλβανικής καταγωγής
χαρακτήρισαν καλύτερη την παρεχόμενη νοσηλευτική
φροντίδα σε σχέση με τους Έλληνες γονείς, γεγονός
που μπορεί να οφείλεται στο ότι οι Έλληνες δεν είναι
απολύτως ικανοποιημένοι από το σύστημα υγείας της
χώρας μας και έχουν περισσότερες απαιτήσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 98,1% των γονέων παρέμεινε με το παιδί του στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας του, εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται
και από άλλες μελέτες.1–3 Είναι φυσιολογικό, άλλωστε,
οι γονείς να μην αφήνουν μόνα τα παιδιά τους σε μια
τέτοια δύσκολη κατάσταση, όπως είναι η νοσηλεία στο
νοσοκομείο
Ακόμη, εξαιρετικής σημασίας είναι η πληροφόρηση
και ενημέρωση των γονέων.1–3 Είναι προφανές ότι οι
γονείς επιθυμούν να ενημερώνονται όσο το δυνατόν
περισσότερο σχετικά με την κατάσταση της υγείας των
παιδιών τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης
του Algren, οι γονείς είχαν πλημμελή ενημέρωση,
χωρίς όμως να διευκρινίζονται οι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτή την άποψη.30 Στην παρούσα μελέτη, οι
μισοί σχεδόν γονείς ανέφεραν πως δεν ενημερώθηκαν

Όχι

Ν

(%)

Ν

(%)

238
51
334
332
164

63
13,3
88,4
87,8
43,4

140
327
44
46
214

37
86,7
11,6
12,2
56,6

236
197
304
316
316
311

62,4
52,1
80,4
83,6
83,6
82,3

142
181
74
62
62
67

37,6
47,9
19,6
16,4
16,4
17,7

για τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου, καθώς
και για τη λειτουργία του τμήματος στο οποίο νοσηλευόταν το παιδί τους.
Η συμμετοχή των ίδιων των γονέων στη φροντίδα
υγείας των παιδιών τους παίζει σημαντικό ρόλο στην
άποψή τους για την ποιότητα παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.1–9 Οι προσδοκίες των γονέων και η
συμμετοχή τους στη φροντίδα του παιδιού τους είναι
πολύ σημαντικά στην παιδιατρική νοσηλευτική πρακτική. Βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι ακόμη
και στα πιο οργανωμένα ιδρύματα, όπου η οικογενειοκεντρική φροντίδα υποστηρίζεται από το σύστημα
υγείας, τόσο οι νοσηλευτές όσο και οι υπόλοιποι επιστήμονες υγείας δεν ενθαρρύνουν πάντα την ενεργό
συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού
τους. Στην παρούσα μελέτη, το 66,9% των γονέων
θεώρησε πως το νοσηλευτικό προσωπικό του επέτρεπε
να συμμετάσχει στη φροντίδα του παιδιού τους, όποτε
ήταν εφικτό, ποσοστό που δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το ότι το 83,6% των
γονέων ανέφερε πως το νοσηλευτικό προσωπικό απαντούσε με προθυμία στα ερωτήματά τους, το 88,4% το
εμπιστευόταν και το 82,3% ένιωθε άνετα, υποβάλλοντας ερωτήσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι νοσηλευτές χρειάζεται να συνεργάζονται με τους γονείς και
να τους αντιμετωπίζουν ως ισότιμα μέλη της ομάδας
παροχής φροντίδας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία
κατάλληλου περιβάλλοντος για τη διατήρηση της
ακεραιότητας και της ενότητας της οικογένειας και
την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.1–3

ΠΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα στα παιδιατρικά νοσοκομεία θεωρείται αρκετά ικανοποιητική
από την πλευρά των γονέων. Βεβαίως, εξακολουθούν
να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες και περιορισμοί στη
φροντίδα των νοσηλευόμενων παιδιών, γεγονός που
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη τόσο από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό όσο και από τους γονείς. Για το
λόγο αυτό, απαιτείται κλίμα αρμονικής συνεργασίας και
εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και επιστημόνων υγείας.
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