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 Η κοτλσούπα αποσελεί αναπόςπαςσο
ςσοιφείο σόςο σηρ τγείαρ όςο και σηρ
αςθένειαρ.

 O σπόπορ με σον οποίο οι άνθπψποι
ανσιλαμβάνονσαι και ανσιμεσψπίζοτν σα
ζησήμασα σηρ τγείαρ και σηρ αςθένειαρ,
εξαπσάσαι από σο πολισιςμικό,
θπηςκετσικό και κοινψνικό σοτρ
πεπιβάλλον.



 Aπαισείσαι μια ολιςσική υπονσίδα σηρ
τγείαρ ποτ μποπεί να αξιοποιηθεί μέςα
από μια διαπολισιςμική νοςηλετσική,
ποτ θα εςσιάζεσαι ςσιρ πολισιςμικέρ
αξίερ, ςσα πιςσεύψ και ςσοτρ σπόποτρ
ζψήρ σψν ασόμψν με ςεβαςμό ςσα
ανθπώπινα δικαιώμασα και σην
πολισιςμική σατσόσησα σψν αλλοδαπών.



 Ιδπτσήρ σηρ Διαπολισιςμικήρ Κοτλσούπαρ
ήσαν η Δπ. Madeleine Leininger.

 Η Leininger κασάυεπε να πανσπέχει σοτρ
όποτρ «κοτλσούπα» και «υπονσίδα» για να
δημιοτπγήςει κάσι καινούπγιο, σην
«υπονσίδα βάςει σηρ κοτλσούπαρ» (culture
care ).



 Ο όπορ «Διαπολισιςμική Νοςηλετσική»
ςημαίνει σον ςτςσημασικό σπόπο μελέσηρ
και σαξινόμηςηρ σψν δεδομένψν, ςφεσικά
με σιρ ανσιλήχειρ, πεποιθήςειρ και
ππακσικέρ μιαρ ομάδαρ ανθπώπψν με
κοινά πολισιςμικά ςσοιφεία για ση
νοςηλετσική υπονσίδα.



 Η Διαπολισιςμική Νοςηλετσική διετπύνεσαι
ςτνεφώρ και σελειοποιείσαι αυού έλλειχη
πολισιςμικών ικανοσήσψν

από σοτρ επαγγελμασίερ

τγείαρ μποπεί να

πποκαλέςει απώλεια

εκασομμτπίψν κάθε φπόνο

ένεκα σψν λανθαςμένψν

διαγνώςεψν ποτ πιθανόν να

κασαλήξοτν με επικίνδτνερ

ςτνέπειερ.



 Ππώσα από όλα οι Νοςηλετσέρ ψρ
κομμάσι σοτ ςτςσήμασορ τγείαρ, ποτ έφει
σιρ δικέρ σοτρ αξίερ και πιςσεύψ, ππέπει
να πποςέξοτν να μην πέςοτν ςσην
παγίδα ποτ πέυσοτν οι επαγγελμασίερ
σηρ τγείαρ δηλαδή σηρ πολισιςμικήρ
επιβολήρ και σοτ εθνοκενσπιςμού.



 Οι νοςηλετσέρ ππέπει να αναπσύξοτν πολισιςμική 
επίγνψςη και εταιςθηςία, πποκειμένοτ να πποςυέποτν σην 
κασάλληλη «πολισιςμικά» υπονσίδα.

 πολισιςμική επίγνψςη :                                                                

 γνώςη σοτ ιςσοπικού και οικογενειακού ιςσοπικού σοτ 
ασόμοτ

 ςεβαςμό ςσιρ εοπσέρ και ςσιρ καλλισεφνικέρ σοτ εκυπάςειρ

 επίγνψςη σηρ πποςψπικόσησαρ σοτ, σψν αξιών σοτ, σψν 
πεποιθήςεψν και πποκασαλήχεψν σοτ

 πολισιςμική εταιςθηςία:

 ςεβαςμόρ ςε αποδεκσέρ μοπυέρ επικοινψνίαρ, η 

 απουτγή πποςβλησικήρ γλώςςαρ, καθώρ και η 

 απουτγή σψν απόχεψν ποτ πποςβάλοτν σιρ θπηςκετσικέρ 
πεποιθήςειρ σοτ ασόμοτ. 



 τνήθειρ πληθτςμιακέρ ομάδερ με διαυοπεσικό
πολισιςμικό τπόβαθπο ποτ ςτνανσάμε ςση φώπα μαρ
είναι:

- Μεσανάςσερ-αλλοδαποί

- ππόςυτγερ

- παλιννοςσούνσερ

- οπαδοί διαυόπψν θπηςκετσικών πεποιθήςεψν

-Μαπψνίσερ

- Απμένιοι

- Λασίνοι (Καθολικοί) 75,5%

- μεγάλορ απιθμόρ ξένψν τπηκόψν (21,4%
σοτ πληθτςμού)

- ομάδερ πληθτςμού ποτ δεν ανήκοτν ςε
εθνικέρ μειονόσησερ, αλλά είναι Κύππιοι πολίσερ με
διαυοπεσικό σπόπο ζψήρ



 Σα εμπόδια ποτ ςτνανσά ο Νοςηλετσήρ
πποςυέπονσαρ υπονσίδα ςε πληθτςμούρ με
διαυοπεσικό πολισιςμικό τπόβαθπο είναι:

1. Δτςκολία ςση γλώςςα και σην επικοινψνία.

2. Έλλειχη γνώςηρ για σιρ πολισιςμικέρ διαυοπέρ.

3. Δτςκολία ςσην ανάπστξη

θεπαπετσικών ςφέςεψν.

4. Δτςκολία ςσην επεξήγηςη

σψν παπεφόμενψν τπηπεςιών

τγείαρ.

5.Έλλειχη εναλλακσικών σπόπψν

διασπουήρ, ποτ να είναι

ςύμυψνοι με σιρ πολισιςμικέρ πποσιμήςειρ και
ςτνήθειερ σοτ αςθενή.



 όλοι όςοι αςφολούνσαι με σον άνθπψπο ππέπει να
βοηθηθούν για να αποδεφσούν σιρ αξίερ, σιρ
ςτμπεπιυοπέρ και σα πιςσεύψ σψν άλλψν.

 Ο άνθπψπορ δεν θα ππέπει να ανσιμεσψπίζεσαι
μόνο ψρ βιολογική ονσόσησα, αλλά και ψρ χτφική,
πνετμασική και κοινψνική. Σο ανθπώπινο
ππόςψπο δεν ανσιμεσψπίζεσαι ξεκομμένο από σιρ
κοινψνικέρ, πολισιςμικέρ και θπηςκετσικέρ
επιδπάςειρ σοτ πεπιβάλλονσορ σοτ.



Όσαν υπονσίζοτμε έναν αςθενή από διαυοπεσικό
πολισιςμό θα ππέπει να λαμβάνοτμε τπόχη:

• σον σπόπο πποςυώνηςηρ, ο οποίορ ππέπει να είναι

κασάλληλορ με σον πολισιςμό σοτ αςθενή

• αν φπειάζεσαι διεπμηνέαρ ή όφι

• αν η οπσική επαυή θεψπείσαι ετγένεια ή αγένεια

• η απόςσαςη μεσαξύ σψν ομιλησών ποτ θεψπείσαι

κασάλληλη για ςτνομιλία



• η ςημαςία σψν μη λεκσικών μηντμάσψν
όπψρ φειπονομίερ, νεύμασα, ςσάςη σοτ
ςώμασορ κ.α.



• από ποιόν, πόσε και ποτ, είναι αποδεκσή η
ςψμασική επαυή

• από ποια άσομα λαμβάνονσαι οι
απουάςειρ ςσην οικογένεια ή σον πολισιςμό
σοτρ

• η ένδτςη και η ςτμπεπιυοπά σοτ
«επαγγελμασία», οι οδηγίερ σοτ οποίοτ
εκσιμώνσαι και εκσελούνσαι.



 οι νοςηλετσέρ να ενημεπώνονσαι ςφεσικά με
σιρ διαυοπέρ ςση κοτλσούπα και να
γνψπίζοτν σιρ πολισιςμικέρ πποσιμήςειρ σψν
αςθενών σοτρ ποτ βπίςκονσαι τπό υπονσίδα



Ουείλοτμε να :

- αναπσύξοτμε γνώςειρ και 

ππακσικέρ για να πποςυέποτμε 

υπονσίδα με ςεβαςμό ςσα

πολισιςμικά φαπακσηπιςσικά 

σοτ καθενόρ 

- αναπσύξοτμε οικοτμενική ανσίληχη και 
υιλοςουία

- διασηπήςοτμε σην δική μαρ πολισιςμική 
σατσόσησα διαιψνίζονσαρ σο κοινψνικό-ιςσοπικό 

μαρ τπόβαθπο.



www.kwintessential.co.uk/resources/cuntry-
profiles.html

http://www.kwintessential.co.uk/resources/cuntry-profiles.html


αρ ετφαπιςσούμε για σο φπόνο ςαρ.

Α. Ελετθεπίοτ

Ρ. Κψνςσανσίνοτ

. Σούμπα


