Πορίσματα 5ης Επιστημονικής Ημερίδας
¨Ολιστική προσέγγιση στην επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική
Βήματα – Οράματα - Πράξεις¨
Η 5η επιστημονική ημερίδα του τομέα επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής πού
συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,
διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου του 2010 στο ξενοδοχείο Mediterranean στην Λεμεσό. Την ημερίδα
παρακολούθησαν πέραν των 150 συνέδρων μεταξύ των οποίων νοσηλευτές από δημόσια και
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, φοιτητές νοσηλευτικής, καθώς και συνάδελφοι Νοσηλευτές από τον ΤΕΕΝ
του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος και προβληματισμού. Μεταξύ άλλων
τονίστηκε η σημασία δημιουργίας ενός σχεδίου λειτουργίας στις ΜΕΘ κατά την διάρκεια κρίσεως
από φυσικές καταστροφές, επιδημίες, μαζικά ατυχήματα κ.λ.π. και η διαχείριση τέτοιων
συμβάντων. Έγινε ακόμη παρουσίαση ερευνητικών στοιχείων για το επίπεδο αυτονομίας των
Κύπριων νοσηλευτών και η συσχέτιση με το βαθμό συνεργασίας μεταξύ νοσηλευτών – Ιατρών στις
ΜΕΘ δημόσιων νοσοκομείων της Κύπρου. Επίσης αναδείχθηκαν ερευνητικά στοιχεία για τους
πιθανούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία αρνητικού εργασιακού κλίματος ώστε
να προκαλούνται προστριβές και συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό των ΤΑΕΠ. Ακόμη
τονίσθηκε η σημασία πού έχουν οι νοσηλευτές ως βασικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, που
καθημερινά έρχονται αντιμέτωποί με την ξαφνική ασθένεια και την ξαφνική απώλεια, ώστε να
συμβάλουν αποφασιστικά τόσο στην στήριξη της οικογένειας όσο και του ίδιου του αρρώστου στις
ΜΕΘ και ΤΑΕΠ.
Για πρώτη φορά σε επιστημονική ημερίδα του ΤΕΕΝ οργανώθηκαν δύο εργαστηριακά σεμινάρια.
Το πρώτο στόχευε να αναδύση την βαθύτερη εμπειρία του νοήματος της εμπειρίας της φροντίδας
βαριά πασχόντων από τους νοσηλευτές και συνάμα να δώσει την ευκαιρία σε συναδέλφους να
ανταλλάξουν εμπειρίες και συναισθήματα ούτος ώστε να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος
του νοσηλευτή στο περιβάλλον της προηγμένης νοσηλευτικής φροντίδας στην εντατική. Το
δεύτερο εργαστηριακό σεμινάριο αφορούσε την κλινική εξέταση του βαρέως πάσχοντα με κύρια
ανάπτυξη την κλινικής εξέτασης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος με επισκόπηση,
ψηλάφηση, επίκρουση και ακρόαση. Σκοπός του παρόντος σεμιναρίου ήταν να αναδείξει πόσο
σημαντικές πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από την κλινική εξέταση καθώς και η αλλαγή της
νοοτροπίας που υπάρχει μέχρι σήμερα όσον αφορά την κλινική εξέταση από νοσηλευτές και ειδικά
την ακρόαση. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ακροαστούν με στηθοσκόπιο

καρδιοαναπνευστικούς ήχους φυσιολογικούς και παθολογικούς σε πρόπλασμα.

