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FLORENCE NIGHTINGALE 

(H KYΡIA ME ΤΗ ΛΑΜΠΑ) 

Στις 12 Μαΐου γιορτάζεται παγκοσμίως η ημέρα 

της  Νοσηλεύτριας,  ημερομηνία  γέννησης  της 

Florence  Nightingale  της  πρώτης  νοσηλεύτριας 

που  διαφοροποίησε  και  εξέλιξε  με 

πρωτοποριακές  μεθόδους  για  την  εποχή,  τις 

νοσηλευτικές πρακτικές στη φροντίδα ασθενών.

Η Florence Nightingale γεννήθηκε  το 1820 στη 

Φλωρεντία, από όπου πήρε και το όνομα της, από 

πλούσια βρετανική οικογένεια. Έκανε ευρύτατες 

σπουδές και  έμαθε  λατινικά και ελληνικά,  στην 

ηλικία όμως των 20 δήλωσε ότι  επιθυμούσε να 

ασχοληθεί με τη Νοσηλευτική, πράγμα αδιανόητο 

την  εποχή  εκείνη  για  γυναίκες  της  δικής  της 

κοινωνικής τάξης.

 Παρά  τις  αρχικές  αντιρρήσεις  της  οικογένειάς 

της σπούδασε Νοσηλευτική στη Γερμανία  αλλά 

και σε διάφορα Νοσοκομεία της Αγγλίας και της 

Γαλλίας.

Επισκεπτόταν  σπίτια  αρρώστων και  άρχισε να 

ερευνά  τις  συνθήκες  περιποίησης  των  ασθενών 

στα νοσοκομεία.

Το 1854, στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου 

της  παραχωρήθηκε  η  άδεια  να  μεταβεί  στην 

Κωνσταντινούπολη  στο  Σκούταρι,  στις 

βρετανικές  ιατρικές  εγκαταστάσεις  στις  οποίες 

νοσηλεύονταν  σε  άθλιες  συνθήκες,  κατά 

χιλιάδες,  οι   τραυματίες  πολέμου  αλλά  και 

στρατιώτες  οι  οποίοι   αποδεκατίζονταν 

κυριολεκτικά από ελονοσία και χολέρα.

  Με  τις  οδηγίες  της,  ως  επικεφαλής  των 

νοσηλευτριών,  καθαρίστηκαν  οι  θάλαμοι  των 

ασθενών,  κατασκευάστηκε  ιματισμός αλλά και 

κλινοσκεπάσματα,  δημιουργήθηκαν  λουτρά, 

εξολοθρεύθηκαν τα έντομα και τα ποντίκια και 

σε  ελάχιστο  χρονικό  διάστημα  κατάφερε  να 

περιορίσει  σημαντικά  τις  κύριες  αιτίες  θανάτου 

των  στρατιωτών  (επιδημικές  νόσοι, 

μολύνσεις)  .Δεν  υπήρχε  σχεδόν  κανείς 

στρατιώτης  που  να  μην  είχε  περιποιηθεί 

προσωπικά, εργαζόταν ασταμάτητα και τη νύχτα 

κυκλοφορούσε από θάλαμο σε θάλαμο  με  μία 

λάμπα  για  να  ελέγχει  τους  ασθενείς,  απέκτησε 

έτσι το παρατσούκλι ¨Η κυρία με τη λάμπα¨.

Το 1860  ίδρυσε  τη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων 

Nightingale, στο νοσοκομείο Άγιος Θωμάς, που 

ήταν μια σχολή πρωτοποριακή στο είδος της σε 

όλο  τον  κόσμο.  Στη  Σχολή  αυτή  οι  μαθήτριες 

διδάσκονταν  θεωρητικά,  αλλά και  πρακτικά  τη 

Νοσηλευτική Τέχνη.



Απεβίωσε  στις  13  Αυγούστου   1910.Οι 

καινοτόμες ιδέες της και οι επιτυχείς παρεμβάσεις 

της   έθεσαν  τις  βάσεις  της  σύγχρονης 

Νοσηλευτικής  και  επηρέασαν  το  σύγχρονο 

υγειονομικό  σύστημα. 

Πηγές
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Ο πολυδιάστατος ρόλος του Νοσηλευτή

Η Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή ορίζεται για 

φέτος  από  το  Διεθνές  Συμβούλιο  Νοσηλευτών 

(ICN) ως ‘Νοσηλευτές: Μια δύναμη για αλλαγή, 

αποτελεσματική  φροντίδα,  αποτελεσματική 

δαπάνη’1.  Το  επάγγελμα  του  νοσηλευτή  είναι 

επάγγελμα  φροντίδας  που  απαιτεί  διανοητική, 

συναισθηματική  και  φυσική  προσπάθεια  και 

στοχεύει  στην  ικανοποίηση  των  αναγκών  του 

αρρώστου,  στην φυσική  του φροντίδα και  στην 

ψυχολογική  του  υποστήριξη2.  Η  θέση  του 

νοσηλευτή στα σύγχρονα συστήματα υγείας έχει 

ζωτική  σημασία  σε  επίπεδο  πρόληψης  και 

προαγωγής  υγείας,  διάγνωσης,  θεραπείας, 

έρευνας,  παροχής  υψηλής  ποιότητας  φροντίδας, 

αποκατάστασης,  εκπαίδευσης  και  υποστήριξης 

των ασθενών και των οικογενειών τους3. Για την 

αποτελεσματική  ανταπόκριση  των  νοσηλευτών 

στο  πολυσύνθετο  αυτό  έργο  απαιτείται  στέρεο 

επιστημονικό  υπόβαθρο,  συνδυαζόμενο  με 

αντίστοιχες κλινικές δεξιότητες1. Με τη συνεχή 

τους παρουσία και τη στενή τους επαφή με τους 

χρήστες  υπηρεσιών  υγείας,  οι  νοσηλευτές 

εκτιμούν τις ανάγκες υγείας των ασθενών και του 

πληθυσμού γενικότερα, δρουν και παρεμβαίνουν 

για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και 

κρίνεται  αναγκαίο  να  μετέχουν  ενεργητικότερα 

στις αλλαγές των σύγχρονων συστημάτων υγείας. 

Πηγές
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Νοσηλευτές: μια δύναμη αλλαγής για 
αποτελεσματική φροντίδα

Στο  συνεχές  εξελισσόμενο  και  μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον  οι  νοσηλευτές  αξιοποιούν  καθημερινά 

κατάλληλες  μεθόδους για να πετύχουν τα βέλτιστα 

αποτελέσματα της νοσοκομειακής  φροντίδας στους 

χρήστες των υπηρεσιών υγείας.

Στο  δύσκολο  αυτό  περιβάλλον  η 

αποτελεσματικότητα διασφαλίζεται,  με  τυποποίηση 

του τρόπου παροχής φροντίδας, μέσω πρωτοκόλλων 

βασισμένων  στα  σύγχρονα  δεδομένα  της 

νοσηλευτικής  επιστήμης  ,που  συνεχώς 

αξιολογούνται  ως  προς  την  αποτελεσματικότητά 

τους.

Η αποτελεσματικότητα όμως δεν εκτιμάται, γιατί δεν 

υπάρχει βάση δεδομένων. Η ποιότητα και το κόστος 

της νοσηλευτικής φροντίδας δεν εμφανίζεται σε ένα 

σύστημα  κωδικοποίησης,  που  θα  μπορούσε  να 

αναδείξει  την  επίδραση  που  έχουν  οι  νοσηλευτές 

,στο σύστημα παροχής φροντίδας .

Η  εξειδίκευση των νοσηλευτικών  ρόλων,  η  εξέλιξη 

της τεχνολογίας και τα νέα δεδομένα στο χώρο του 

νοσηλευτικού  επαγγέλματος,  απαιτούν  από  τους 

νοσηλευτές, μεθοδικότητα, δυναμική και άποψη σε 

κάθε θεραπευτικό πλάνο.1

Καθημερινά  ,  στα  νοσοκομεία,  η  έλλειψη 

νοσηλευτών σημαίνει δυσλειτουργίες, κούραση του 

προσωπικού  που  εργάζεται  περισσότερο,  εντάσεις 

μεταξύ του προσωπικού και των συγγενών, ανάθεση 

συχνά μη νοσηλευτικών καθηκόντων με αποτέλεσμα 

να  καταναλώνεται  πολύτιμος  νοσηλευτικός  χρόνος 

και να δημιουργούνται πιεστικές καταστάσεις ώστε 

να  επιτευχθούν  τα  βέλτιστα  επιθυμητά 

αποτελέσματα 2 

Εύκολα  μπορεί  να  συμπεράνει  κανείς  ότι  η 

νοσηλευτική φροντίδα είναι μια πράξη που εκτός 

των γνώσεων του νοσηλευτή ,απαιτεί αγάπη για 

το επάγγελμα που εξασκεί ,αλλά και αγάπη για 

τον συνάνθρωπό του.3

Πηγές

1. Ραγιά Α. (2003) Η καλή συνεργασία. 

2. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 



7,Τεύχος 1,Ιανουάριος-Μάρτιος 2008 Η 

έννοια της φροντίδας(Κοτρώτσιου Σ. και 

συν.)

3. Σαπουντζή – Κρέπια, 2008
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Νοσηλευτές: μια δύναμη αλλαγής

Είναι  ευρέως  γνωστό  ότι  σε  κάθε  υγειονομικό 

σύστημα  το  νοσηλευτικό  εργατικό  δυναμικό 

είναι  πόρος  ζωτικής  σημασίας,  καθώς  αποτελεί 

τη μεγαλύτερη ομάδα επαγγελματιών υγείας που 

βρίσκεται πιο κοντά στον ασθενή και συμβάλλει 

ενεργά στη βελτίωση της κατάστασης υγείας του 

πληθυσμού. 

Το  ταχύτατα  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  της 

υγειονομικής  περίθαλψης  εξαιτίας  παραγόντων 

όπως  η  ραγδαία  εξέλιξη  της  τεχνολογίας,  η 

γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση και η 

αυξημένη  συχνότητα  εμφάνισης  νοσημάτων 

όπως  τα  χρόνια  νοσήματα,  τα  λοιμώδη  και  οι 

διαταραχές  ψυχικής  υγείας,  αυξάνει  τη  ζήτηση 

για  υπηρεσίες  υγείας  και  κατ’  επέκταση  την 

υγειονομική  δαπάνη.  Δυστυχώς  όμως  η 

οικονομική  κρίση  στην  οποία  έχει  περιέλθει  η 

Ελλάδα από το 2009 έχει οδηγήσει σε οριζόντιες 

περικοπές  και  μειωμένη  χρηματοδότηση  του 



συστήματος  υγείας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  οι 

νοσηλευτές  καλούνται  να  αναπτύξουν  νέα 

κουλτούρα και  «να αλλάξουν την εικόνα  τους» 

για  την  εξασφάλιση  αποτελεσματικής 

περίθαλψης, οικονομικά αποδοτικής με επίκεντρο 

τον ασθενή.

Η  υιοθέτηση  του  νέου  ρόλου  των 

νοσηλευτών  για  την  επίτευξη  αποτελεσματικής 

φροντίδας «χαμηλού κόστους» περιλαμβάνει ένα 

ευρύ φάσμα δράσεων. Πιο συγκεκριμένα:

• Ενεργό εμπλοκή στην επιστημονική έρευνα και 

θέσπιση  καινοτόμων  μοντέλων  παροχής 

φροντίδας

• Σχεδιασμό  νοσηλευτικών  πρωτοκόλλων 

βασιζόμενων σε επιστημονικές ενδείξεις

• Συμμετοχή  στη  λήψη  αποφάσεων,  στην 

πολιτική και στον προγραμματισμό

• Καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των πόρων

• Προσδιορισμό  και  καθιέρωση  των  κλινικών 

ρόλων για τους νοσηλευτές

• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

• Βελτίωση  της  παρεχόμενης  φροντίδας  μέσω 

εκτίμησης  δεικτών  αποδοτικότητας  – 

αποτελεσματικότητας  (π.χ.  μέση  διάρκεια 

νοσηλείας,  ενδονοσοκομειακή  θνητότητα  μετά 

από  επιπλεγμένες  διαγνώσεις  νόσων  ή 

επεμβάσεις,  ποσοστό  ενδονοσοκομειακών 

λοιμώξεων επί του συνόλου των ασθενών κ.α.)

Ένα  είναι  βέβαιο,  ότι  στο  άμεσο  μέλλον  η 

αναφορά  στην  ποιοτική  φροντίδα  θα  είναι 

συνυφασμένη  με  την  ύπαρξη  νοσηλευτών  με 

ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες τόσο στα 

νοσηλευτικά  όσο  και  στα  διοικητικά  και 

διαχειριστικά θέματα.
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Η   Παγκόσμια  Ημέρα  Μαίας-Μαιευτή 

καθιερώθηκε  να  εορτάζεται  από  το  1991  κάθε 

χρόνο στις 5 Μαΐου με απόφαση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού  Υγείας  και  με  πρωτοβουλία  της 

Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών(I.C.M) για να 

τιμήσει  τη  μαία  και  την  προσφορά  της  στη 

μητέρα,  το  παιδί  ,  την  οικογένεια  και  την 

κοινωνία.

Ένας από τους  στόχους αυτού του εορτασμού, 

είναι  να  ενισχυθεί  το  μαιευτικό  πνεύμα,  να 

συνενωθούν  οι  φωνές  των  μαιών  ως 

επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο, να γίνει 

γνωστό  και  να  επισημανθεί  στο  ευρύ  κοινό,  ο 

ρόλος και η προσφορά της μαίας στα μαιευτικά 

δρώμενα της κάθε κοινωνίας.

Το  σύνθημα  της  Διεθνούς  Συνομοσπονδίας 

Μαιών για την καμπάνια του 2010-2015 είναι:

<<Ο κόσμος χρειάζεται τώρα, περισσότερο από 

ποτέ τις Μαίες, τόσο για τον κόσμο που υποφέρει 

από  έλλειψη  υποδομών  όπως  συμβαίνει  στις 

υποανάπτυκτες  χώρες  ,όσο  και  στο  δυτικό 

κόσμο, όπου η εμπορευματοποίηση του τοκετού 

και  η  τυποποίηση  των  διαδικασιών,  στερούν 

πολλές φορές από τις γυναίκες τη φυσική χαρά 

του σημαντικού αυτού γεγονότος>>.

Η Μαία στην ελληνική μυθολογία είναι μία από 

τις  Πλειάδες,  τις επτά  κόρες  του Άτλαντα  και 

μητέρα  του  Ερμή  από  το  Δία.  Ως  μητέρα  θεά 

σχετίζεται  με  τη  γέννηση,  τη  μητρότητα,  την 5η Μαΐου

 Παγκόσμια Ημέρα Μαίας-
Μαιευτή



ανάπτυξη της φύσης. Δεν  είναι τυχαίο που δύο 

μεγάλες  γιορτές,  της  μαίας  και  της  μητέρας 

γιορτάζονται  τον ίδιο μήνα, το Μάιο. Από αυτήν 

προέρχεται και η ονομασία του μήνα Μάιου.
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