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Επιστημονική Αξιολόγηση Συνεδρίου 

Η συμμετοχή καταξιωμένων 

επιστημών αλλά και η ευκρίνεια 

και άρτια δομή όλων των 

εργασιών ανέβασαν το 

επιστημονικό επίπεδο του 

συνεδρίου, το οποίο έχει 

αξιολογηθεί από το Ευρωπαϊκό 

συμβούλιο νοσηλευτών 

χειρουργείου (EORNA) με 11

μονάδες συνεχούς επιμόρφωσης. 





Ιστορία της 
Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής



Αρχαίοι πολιτισμοί

❖Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός (Κυκλαδικός, Μινωικός, Μυκηναϊκός)

Ασκληπιός (13ος – 12ος αιώνας π.Χ.) → ο Θεός της Θεραπευτικής (αρχικά θνητός)
- Άριστος θεραπευτής, θεοποίηση λόγω των επιτευγμάτων του 
- Ίδρυση Ασκληπιείων (νοσοκομείων-ναών) –
-Ιερομνήμονες (εξειδιξκευμένα άτομα π.χ. υδροθεραπεία) – εκπαιδευμένοι νοσηλευτές

Θεράποντες (εμπειρική ειδίκευση) – πρακτικοί νοσοκόμοι
Νακόροι ή Ζακόροι (σήμ. νεωκόροι) βοηθητικό προσωπικό των ναών – βοηθοί θαλάμων

Θεός Απόλλωνας -
Χειρουργός



Ιπποκρατική περίοδος

Ιπποκράτης, ιδρυτής της Ιατρικής Επιστήμης, απόγονος του Ασκληπιού (γεννήθηκε στο 
Ασκληπιείο της Κω - 460 π.Χ.)

• συστηματοποιεί την παρατήρηση του ασθενή (επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση)
• καταγράφει συμπτώματα
• ξεπερνά το κλειστό, οικογενειακό, επάγγελμα της θεραπευτικής τέχνης
• διδάσκει ανοικτά
• απορρίπτει την υπερφυσική των νόσων
• καταγράφει τα αποτελέσματα των θεραπειών
• αφήνει συγγραφικό έργο (αφορισμοί) – κλινικές σημειώσεις (οξέα νοσήματα, τραύματα  
κεφαλής, έλκη, επιδεσμολογία, Ιπποκράτειο Προσωπείο) 

• καθορίζει τη συμπεριφορά των γιατρών (όρκος Ιπποκράτη) 



❖ Χριστιανισμός - Ρώμη

Αγία Φαβιόλα
- ίδρυση του πρώτου Χριστιανικού Νοσηλευτηρίου (390 μ.Χ.) στη Ρώμη

• περιποίηση πληγών
• χορήγηση φαρμάκων
• σίτιση

“Αν είχα εκατό γλώσσες και φωνή σάλπιγγας, δεν θα μπορούσα να 
αριθμήσω τους ασθενείς  στους οποίους η Φαβιόλα πρόσφερε παρηγοριά 
και φροντίδα” (Αγ. Ιερώνυμος)



Χριστιανισμός - Ρώμη

Ασκληπιάδης ο Οινοδότης: ασκούσε χειρουργική (πρώτη 
τραχειοστομία)

Διοσκουρίδης: στρατιωτικός γιατρός - χειρουργός



Χριστιανισμός – Βυζάντιο 

Ανάπτυξη των συστημάτων περίθαλψης πάνω στη βάση της διδασκαλίας του Χριστιανισμο

από 4ο αιώνα μ.Χ. – ίδρυση ιδρυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (ξενώνες)
- Πτωχοτροφείον (ή Ξενοδοχείον ή Νοσοκομείον) – 370 μ.Χ., Μ.  Βασίλειος (Βασιλειάδα)

• υπηρετούσαν γιατροί ειδικοτήτων, μαίες, νοσοκόμοι
• νοσηλεύονταν ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα, ασθενείς με ανίατες ασθένειες, 
λεπροί 
• διακόνισσες (διακόνισσα Μακρίνα αδελφή του Μ. Βασιλείου)



Μεσαίωνας (5ος – 15ος μ.Χ. αιώνας)

Νοσηλευτικά Χριστιανικά τάγματα (1000 μ.Χ.)

• Ιωαννίτες Ιππότες (προς τιμή του Ιωάννη του Ελεήμονος, Πατρίαρχη Αλεξανδείας)

- υπηρετούσαν σε νοσοκομεία στα Ιεροσόλυμα
- νοσήλευαν ασθενείς, ψυχασθενείς και χρονίως πάσχοντες
- μετά την εκδίωξη από τους Οθωμανούς από τα Ιεροσόλυμα μετακίνηθηκαν σε 

Κύπρο, Ρόδο και κατέληξαν στη Μάλτα (Ιππότες της Μάλτας, ίδρυση 
νοσοκομείων)



15ος μ.Χ. – 19ος αιώνας μ.Χ

διάλυση μονών, ταγμάτων και νοσηλευτηρίων

Αλλαγή χαρακτήρα νοσοκομείων 
- μικροί θάλαμοι με μεγάλο αριθμό ασθενών
- υγειονομικά ακατάλληλοι χώροι (διάδοση μεταδοτικών ασθενειών)
- μείωση προσωπικού (μόνη περίοδος στην ιστορία της νοσηλευτικής που οι άντρες 

υπερτερούν έναντι των γυναικών)
- κακή συμπεριφορά προς τους ασθενείς

Λονδίνο (κακή σχέση Καθολικής Εκκλησίας και Βασιλείας – Προτεσταντικό δόγμα)
- κατάσχεση περιουσιών μοναστηριών
- κλείσιμο νοσοκομείων – 1538 μ.Χ.(αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του 
πληθυσμού)

- ίδρυση “πολιτικών” νοσοκομείων (χαμηλού επιπέδου νοσηλεία)



Florence Nightingale (12 Μάϊου 1820 – 1910)

- Θεμελιωτής του σύγχρονου νοσηλευτικoύ επαγγέλματος
Κριμαϊκός Πόλεμος

- υπό την πίεση της κοινής γνώμης στην Αγγλία στάλησαν γυναίκες 
νοσοκόμοι στα πεδία των μαχών

- επικεφαλής η Nightingale (με 38 άλλες νοσοκόμες) – 1854 μ.Χ., 

• αυστηρή καθαριότητα χώρων (αερισμός) και ρουχισμού

• καθαρισμός αποχετευτικού συστήματος (ποντίκια)

• κτίσιμο κουζίνων

• χώροι ψυχαγωγίας

•Μείωση της θνησιμότητας από 42.7% σε 2.2% σε έξι μήνες



Ο νοσηλευτής χειρουργείου στα τέλη του 19ου αιώνα

“O νοσηλευτής δεν διαβάζει ιατρικά βιβλία” (τα νοσηλευτικά 
βιβλία ήταν σπάνια)

“O νοσηλευτής που διαβάζει ιατρικά βιβλία απλώς κουράζει 
τον εγκέφαλό του”

“Ότι και να διαβάσει ο νοσηλευτής, θα το ξεχάσει την επόμενη μέρα”



Ο νοσηλευτής χειρουργείου στα τέλη του 19ου αιώνα

• υπεύθυνος για την αποστείρωση των εργαλείων

• υπεύθυνος για την ετοιμασία της αίθουσας του χειρουργείου 
(καθαρισμός επιφανειών, τοίχων κλπ)

• υπεύθυνος για της ετοιμασία των αναγκαίων υλικών

• φροντίδα ασθενούς κατά τη διάρκεια του χειρουργείου



Εισαγωγή της Περιεγχειρητικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης 
στο βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης νοσηλευτική (Ηνωμένο 
Βασίλειο)

- αναγνώριση των δυνατοτήτων των νοσηλευτών στο να 
βοηθούν τους χειρουργούς

Νοσηλευτική χειρουργείου: η πρώτη 
νοσηλευτική ειδικότητα

1880 ...



1880 - 1940
Εργασία σε χειρουργείο

• απαιτούσε υψηλές τεχνικές γνώσεις

• καλοί φοιτητές τοποθετούνταν στο 
χειρουργείο



• Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914 – 1918)

- στα στρατιωτικά νοσοκομεία υπηρετούσαν στρατιωτικοί και πολίτες 
γιατροί και νοσηλευτές, και των δύο φύλων

- στα πολιτικά νοσοκομεία νοσηλευτική παρέχεται από επαγγελματίες 
νοσηλεύτριες, μοναχές και εθελόντριες (Ερυθρός Σταυρός)



Νοσηλευτής χειρουργείου, Γαλλία, 1918

• Χορήγηση 
αναισθησίας

• Συρραφή τραυμάτων

• Τοποθέτηση 
παροχετεύσεων

• Απομάκρυνση 
νεκρωμένων ιστών



• Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939 - 1945)

- πιο οργανωμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα

• εκπαίδευση σε στρατιωτικές σχολές

• νοσοκόμοι και των δύο φύλων

• εθελόντριες (Ερυθρός Σταυρός)

• πιο προηγμένα υλικά, διαθέσιμα υλικά     



1940 - 1960 

• αμφισβήτηση του ρόλου του περιεγχειρητικού 
νοσηλευτή

• περισσότερη έμφαση στο τεχνικό μέρος, λιγότερη στη 
φροντίδα του ασθενούς

• μειώθηκε ο χρόνος των φοιτητών στα χειρουργεία

• η ειδικότητα χάνει από την αίγλη της



1960 - 1970

• η συζήτηση για την ειδικότητα ως τεχνικό επάγγελμα 
συνεχίζεται

• ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής θεωρείται ο βοηθός του 
γιατρού (handmaiden of the surgeon)

• προσπάθειες από διεθνείς οργανισμούς (AORN, CAN) 
να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα περιεγχειρητικής
φροντίδας



1970 - 2000

• μετακίνηση της νοσηλευτικής στα πανεπιστήμια

• μείωση του χρόνο των φοιτητών στα 
χειρουργεία

• απουσία εξειδίκευσης στην περιεγχειρητική 
νοσηλευτική



21ος αιώνας

• απαίτηση για αλλαγές στην εκπαίδευση και 
αύξηση των ωρών των φοιτητών στα 
χειρουργεία

• υποστήριξη των νοσηλευτών χειρουργείου 



Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών αναγνωρίζοντας τα 
οφέλη που προκύπτουν από τη 
συνεχή νοσηλευτική εκπαίδευση, 
έχει αναπτύξει Στρατηγικό 
Σχεδιασμό παροχής εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στους 
Νοσηλευτές/Μαίες του Δημόσιου 
τομέα.

Κύπρος …
Υπουργείο Υγείας Διεύθυνση Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών 



• Πρόγραμμα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής 
(Νοσηλευτική Σχολή)

• ΚΥΣΥΝΟΧ  (Συμβολή)

• Προπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίων

• Τομέας Εκπαίδευσης. Βρίσκεται σε εξέλιξη το 4ο

πρόγραμμα Περιεγχειρητικής



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες στα μέλη του συμβουλίου για την συμβολή τους

στη οργάνωση του συνεδρίου,

Στους ομιλητές για τις εξαιρετικές μελέτες που συνέβαλαν στη

επιστημονική αναβάθμιση του συνεδρίου,

Ιδιαίτερες θερμές ευχαριστίες σε όλες τις εταιρείες για την

οικονομική στήριξη και τη άψογη συνεργασία που έχουμε

αναπτύξει και διατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια.

Ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμήσετε με την παρουσία σας και

θα γίνετε μοχλός μετάδοσης αυτών των γνώσεων στη καθημερινή

πρακτική.



ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 




