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Comment [Μ1]: Ο τίτλος να γραφτεί με
κεφαλαία γράμματα bold και να είναι μέχρι
14 λέξεις

Comment [Μ2]: Να γραφτεί πρώτα το
επώνυμο και μετά το όνομα κάθε
συγγραφέα στην ονομαστική, με πεζά
γράμματα και bold.
Να υπογραμμιστεί το ονοματεπώνυμο του
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την
εργασία
Στις ερευνητικές εργασίες οι συγγραφείς
μπορούν να είναι μέχρι 8 άτομα.
Τα αναγραφόμενα στοιχεία των
συγγραφέων του παρόντος υποδείγματος
περίληψης είναι φανταστικά
Comment [Μ3]: Οι τίτλοι και τα κέντρα
προέλευσης των συγγραφέων να γραφτούν
με πεζά γράμματα και πλάγια γραφή
(italic)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΕΓΚΥΟΥ

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Εισαγωγή: Η φροντίδα τραυματία εγκύου απαιτεί ιδιαίτερες νοσηλευτικές γνώσεις
και δεξιότητες.
Σκοπός: Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων των νοσηλευτών Τμημάτων
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σχετικά
με τη διαχείριση τραυματία εγκύου.
Υλικό & Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη συσχέτισης με συγχρονικές συγκρίσεις σε
δείγμα ευκολίας 73 νοσηλευτών, από 9 ΜΕΘ και 8 ΤΕΠ, επτά γενικών νοσοκομείων
της Αττικής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2010). Χρησιμοποιήθηκε έντυπο συλλογής
δημογραφικών και άλλων προσωπικών δεδομένων, καθώς και ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης γνώσεων, 75 ερωτήσεων (Σωστό/Λάθος/Δε γνωρίζω) (9 ενοτήτων),
που δημιουργήθηκε από τους ερευνητές, ελέγχθηκε από ομάδα ειδικών και
σταθμίστηκε πιλοτικά. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και μελέτη
συσχέτισης μεταξύ της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου (total score=75) και των
δημογραφικών και άλλων δεδομένων, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας
α=0,05 (SPSS 17.0).
Αποτελέσματα: Ο συντελεστής Cronbach’s α ήταν 0,954. Το 28,8% των
συμμετεχόντων εργαζόταν σε ΤΕΠ, 69,9% σε ΜΕΘ, 78,1% ήταν γυναίκες, 21,9%
ήταν νοσηλευτές ΠΕ, 60,3% ΤΕ και 17,8%, ΔΕ, ενώ το 53,6% συμμετείχε σε
προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το μέσο επίπεδο γνώσεων των
συμμετεχόντων για τη φροντίδα τραυματία εγκύου ήταν χαμηλό (30,82±11,4), με τη
χαμηλότερη βαθμολογία να αφορά στη φαρμακευτική αντιμετώπιση, τη φροντίδα του
εμβρύου και τις διαγνωστικές-εργαστηριακές εξετάσεις. Οι νοσηλευτές εργαζόμενοι
σε ΤΕΠ είχαν υψηλότερη βαθμολογία στις ενότητες “φροντίδα στο ΤΕΠ” (p=0,02) και
“φροντίδα εμβρύου” (p=0,002). Όσοι είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια (p=0,018),
προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (p=0,029) ή κατείχαν τίτλο μεταπτυχιακών
σπουδών (p=0,006) είχαν περισσότερες γνώσεις.
Συμπεράσματα: Οι γνώσεις διαχείρισης τραυματία εγκύου, των νοσηλευτών ΜΕΘ
και ΤΕΠ είναι ελλιπείς και θα πρέπει να ενισχυθούν με τη διαμόρφωση κατάλληλων
νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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Comment [Μ4]: Ο τίτλος να γραφτεί με
κεφαλαία γράμματα bold και να είναι μέχρι
14 λέξεις. Το υπόλοιπο κείμενο της
περίληψης να έχει έκταση από 200-250
λέξεις.

Comment [Μ5]: Γράψτε τον ερευνητικό
σχεδιασμό της μελέτης
Comment [Μ6]: Γράψτε το μέγεθος
δείγματος και το είδος δειγματοληψίας π.χ.
τυχαίο δείγμα, δείγμα ευκολίας κλπ
Comment [Μ7]: Αναφέρατε το χώρο
διεξαγωγής της μελέτης
Comment [Μ8]: Αναφέρατε το χρονικό
διάστημα διεξαγωγής της μελέτης
Comment [Μ9]: Περιγράψτε συνοπτικά
τον τρόπο συλλογής δεδομένων π.χ.
εργαλείο συλλογής
Comment [Μ10]: Αναφέρατε τις
στατιστικές δοκιμασίες που
χρησιμοποιήθηκαν
Comment [Μ11]: Αναφέρατε το
πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης των
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε
Comment [Μ12]: Αναφέρατε τα
κυριότερα αποτελέσματα της μελέτης.
Αναφέρατε αριθμητικά δεδομένα (π.χ.
ποσοστά, μέσες τιμές±τυπική απόκλιση, tvalue, p-value κλπ)
Comment [Μ13]: Τα συμπεράσματα
πρέπει να απορρέουν από τα αποτελέσματα
και να σχετίζονται με αυτά.

