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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση της άποψης της νοσηλευτικής κοινότητας της Κύπρου
(δημόσιος τομέας) για τη χρήση των αντιβιοτικών και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο. Η έρευνα
διεξήχθη με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία και μέσω ερωτηματολογίου. Το δείγμα λήφθηκε από
δημόσια νοσηλευτήρια ολόκληρης της ελεύθερης Κύπρου (παγκύπρια μελέτη) και αναλύθηκε στατιστικά μέσω
ανάλυσης χ2 (SPSS 12). Συμμετείχαν συνολικά 129 νοσηλευτές οι οποίοι συμπλήρωσαν το σχετικό
ερωτηματολόγιο κατόπιν προσωπικής συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εργασίας τους. Στην
ερώτηση κατά πόσον υπάρχει στην Κύπρο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής στα αντιβιοτικά, η
συντριπτική πλειονότητα των νοσηλευτών (80,5%) απάντησε καταφατικά. Ανάλογα ποσοστά λήφθηκαν και για τις
ερωτήσεις που αφορούσαν στη χρήση των ηρεμιστικών-αγχολυτικών φαρμάκων καθώς και για την έλλειψη
φαρμακευτικών προϊόντων από την Κύπρο. Δεν προέκυψε από τους ελέγχους που έγιναν οποιαδήποτε
στατιστικώς σημαντική συσχέτιση των απαντήσεων με το φύλο και τη θέση του νοσηλευτηρίου (αστική ή
επαρχιακή περιοχή) αλλά ούτε και με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Οι νοσηλευτές έχουν την άποψη ότι
στην Κύπρο δεν γίνεται ορθή χρήση των αγχολυτικών-ηρεμιστικών φαρμάκων ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη
κάποιων φαρμακευτικών προϊόντων από την αγορά της Κύπρου. Ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής
συμπεραίνεται ότι είναι πλέον ορατός από τη νοσηλευτική κοινότητα της Κύπρου και θα πρέπει να ληφθούν
άμεσα μέτρα για τον έλεγχο της συνταγογράφησης των αντιβιοτικών μέσω της ορθής ενημέρωσης. Η συμβολή
των νοσηλευτών στην εν λόγω προσπάθεια είναι απαραίτητη.

ABSTRACT
The current research study attempted to explore the views of the nurses (public sector) on the use of
antibiotics and other pharmaceutical substances in Cyprus. A stratified randomly selected sample of 129 nurses,
representing about 6% of all nurses (2005) employed in the public hospitals of the island (non occupied by
Turkish troops areas), participated in the study. The participants completed a relative questionnaire and the
collected data were analysed byχ2 test (SPSS 12). A high percentage of the participants (80.5%) believe that
there is a very high risk of developing

bacterial resistance to antibiotics in Cyprus. Similar percentages were obtained for the
misuse of anxiolytics-sedatives as well as for the general shortage of pharmaceutical
products in Cyprus. A 70.3% of the nurses have the opinion that anxiolytics-sedatives
are indeed misused in Cyprus. Possible association of the answers with gender,
residence (rural/urban) and years in practice were statistically tested by regression
analysis but no significance was found. The findings of the present study offer
opportunities for the health policy makers in Cyprus to intervene (via the nursing staff)
and make changes to address problems related to the improper use of antibiotics and of
anxiolytics-sedatives.
ταλλάξεις στο DNA, μεταφορά μέσω πλασμιδίων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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του χρόνου των νοσηλευτών αφιερώνεται στη
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φαρμακευτικών

προϊόντων

κοκκου,
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Κύπρο

υπάρχει

αριθμός

αντι-

ενδείξεων ότι στην Κύπρο υπάρχει σοβαρός

στοιχούν στο 11% των σφαλμάτων φαρ-

κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής στα

μακευτικής αγωγής ενώ, τα λάθη στη χο-

αντιβιοτικά (Daikos et al 2005, Gourni et al

ρήγηση των φαρμάκων αντιστοιχούν στο

2001). Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι

40% των σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής

η Κύπρος φαίνεται ότι κατέχει μια από τις

(Tang et al 2007). Άλλη έρευνα διαπίστωσε

πρώτες θέσεις στην κατανάλωση ανπβισηκών

την εμπλοκή των νοσηλευτών κατά 60,3% σε

στην Ευρώπη (Hadjimichael et al 2006). Τα
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νοσηλευτών της Κύπρου (δημόσιος τομέας) για
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Κύπρο. Η άποψη των νοσηλευτών κάλυπτε την

αντοχής στα αντιβιοτικά είναι υπαρκτός και

προσωπική τους εκτίμηση για την ανάπτυξη

τεκμηριωμένος (Refsdal 2000). Η χωρίς

βακτηριακής αντοχής στα αντιβιοτικά καθώς και

μέτρο και ειδικές ενδείξεις συνταγογράφηση

τη χρήση των αγχολυτικών - ηρεμιστικών

των αντιβιοτικών οδηγεί στην ανάπτυξη εκ

φαρμάκων. Διερευνήθηκε επίσης η άποψη των

μέρους
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Ο

κίνδυνος
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θέμα

της

έλλειψης

φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο.

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Η πλειονότητα των νοσηλευτών (56,6%) ανήκε

Η παρούσα εργασία άρχισε τον Οκτώβριο
του 2005 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του
2005.

Η

έρευνα

πραγματοποιήθηκε

μέσω

ερωτηματολογίου με τυχαία στρωματοποιημένη
δειγματοληψία που κάλυψε όλα τα δημόσια
νοσηλευτήρια της Κύπρου. Οι συνολικοί αριθμοί
των νοσηλευτών ανά δημόσιο νοσηλευτήριο
παραχωρήθηκαν
Υπηρεσίες

από

της

τις

Κύπρου.

Νοσηλευτικές

Υπολογίστηκε

ο

ακριβής αριθμός που αντιστοιχούσε σε κάθε
νοσηλευτήριο και ακολούθως επιλέγηκε το
δείγμα (περίπου 6% του συνολικού αριθμού των
νοσηλευτών

που

εργάζονται

στη Δημόσια

Υπηρεσία) με βάση τη θέση του νοσηλευτηρίου
ώστε να καλυφθούν τόσο οι αστικές όσο και οι
μη αστικές περιοχές. Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε με βάση τα υπό διερεύνηση
θέματα. Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων
(σύνολο

137

αλλά

έγκυρα

μόνο

129)

ακολούθησε η καταχώρηση των απαντήσεων σε
ειδική

βάση

δεδομένων

και

τα

δεδομένα

μεταφέρθηκαν στη συνέχεια για στατιστική
επεξεργασία στο ειδικό λογισμικό πρόγραμμα
SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
Version

12.

Στο

πρόγραμμα

αυτό

έγινε

στατιστικός έλεγχος των απαντήσεων και κατά
πόσον αυτές θα μπορούσαν να συσχετισθούν
με συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η ηλικία,
το φύλο και τα έτη άσκησης του επαγγέλματος.
Ο στατιστικός έλεγχος έγινε με το τέστ χ2
(Pearson chi-square, Fisher's exact test) και με
επίπεδο σημαντικότητας ρ < 0,05. Μετά την
ανάλυση των αποτελεσμάτων επιχειρήθηκε η
εξαγωγή των συμπερασμάτων.

μοποίησε δείγμα 6,15% (βλ. Πίνακα 1) που
στρωματοποιημένη

τυχαία

δειγματοληψία από το σύνολο των νοσηλευτών
του δημόσιου τομέα της Κύπρου. Το δείγμα
αντιστοιχούσε σε 129 νοσηλευτές επί συνόλου
2097 νοσηλευτών. Συνοπτικά, στην έρευνα
συμμετείχαν 56 άνδρες (ποσοστό 43,4%) και 73
γυναίκες (56,6%).

των

34-43

ετών.

Ποσοστό

88,4%

των

νοσηλευτών εργαζόταν σε αστικές περιοχές
ενώ, 10,9% των νοσηλευτών εργάζονταν σε
αγροτικές περιοχές. Οι πλείστοι νοσηλευτές
(85,3%) ήσαν απόφοιτοι της Νοσηλευτικής
Σχολής

Κύπρου.

ερωτηθέντων

Το

ήμισυ

νοσηλευτών

περίπου

των

ασκούσαν

το

επάγγελμα για χρονικό διάστημα μικρότερο των
6 ετών. Στην ερώτηση κατά πόσον υπάρχει
στην Κύπρο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριακής
αντοχής

στα

πλειονότητα
απάντησε

αντιβιοτικά,
των

η

συντριπτική

νοσηλευτών

καταφατικά

(βλ.

(80,5%)

Διάγραμμα

1).

Ποσοστό 6,3% απάντησε ότι δεν υπάρχει
τέτοιος κίνδυνος, ενώ 13,3% δεν απάντησε ή
δεν γνώριζε για να απαντήσει. Ποσοστό 70,3%
θεωρεί ότι στην Κύπρο δεν γίνεται ορθή χρήση
των αγχολυτικών-ηρεμιστικών φαρμάκων (βλ.
Διάγραμμα 2). Ποσοστό 13,3% πιστεύει ότι
γίνεται ορθή χρήση των εν λόγω φαρμάκων ενώ
16,4% δεν απάντησε ή δεν γνώριζε για να
απαντήσει.

Ανάλογα

ποσοστά

των

ερωτηθέντων νοσηλευτών (βλ. Διάγραμμα 3)
απάντησαν αντίστοιχα ότι στην Κύπρο υπάρχει
έλλειψη φαρμακευτικών προϊόντων (78,1%), ότι
δεν υπάρχει 14,1% και δεν απάντησαν ή δεν
γνώριζαν να απαντήσουν 7,8%. Η στατιστική
επεξεργασία των πιο πάνω απαντήσεων δεν
έδειξε

οποιαδήποτε

στατιστικώς

σημαντική

συσχέτιση των απαντήσεων με το φύλο και τη
θέση του νοσηλευτηρίου (αστική ή επαρχιακή
επαγγέλματος.

Η παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμε

Ποσοστό 19,4% υπαγόταν στην ηλικιακή ομάδα

περιοχή) αλλά ούτε και με τα έτη άσκησης του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

λήφθηκε

στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 24 και 33 ετών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο
προσδιορισμός μιας πρώτης ένδειξης για την
άποψη που έχει η νοσηλευτική κοινότητα της
Κύπρου (δημόσιος τομέας) για το θέμα της
βακτηριακής αντοχής που σχετίζεται με τη
χρήση των αντιβιοτικών ουσιών. Η σημασία της
εργασίας

αυτής

έγκειται

στο

γεγονός

ότι

αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια παγκύπριας
έρευνας

(μη

επιχείρησε να

κατεχόμενες

περιοχές)

που

αποτυπώσει την άποψη (εντύπωση) που έχουν

αλλά και ευθύνη για το συγκεκριμένο αντικείμενο

οι νοσηλευτές σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνος

έρευνας (Hoefel & Lautert 2006, Lines 2006). Γι'

ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής λόγω κακής

αυτό

χρήσης

δεύτερος

νοσηλευτών για τη χρήση των φαρμάκων που

σκοπός ήταν να ληφθεί η ανάλογη με τα πιο

υπάγονται στις κατηγορίες αυτές μπορεί να

πάνω άποψη των νοσηλευτών για το εάν γίνεται

δώσει μια ένδειξη για το τι συμβαίνει στα

στην Κύπρο ορθή χρήση των αγχολυτικών -

κυπριακά δεδομένα. Παράλληλα, θεωρήθηκε

ηρεμιστικών φαρμάκων και τέλος να εκτιμηθεί η

σημαντική, μία αποτίμηση των νοσηλευτών για

γνώμη των νοσηλευτών για το κατά πόσον

το αν υπάρχει έλλειψη φαρμάκων στην Κύπρο.

υπάρχει έλλειψη φαρμάκων στην Κύπρο. Η

Η ερώτηση έμμεσα αφορούσε κυρίως την προ-

έρευνα

υποκειμενικές

μήθεια φαρμάκων στο δημόσιο τομέα εφόσον το

απόψεις, αλλά ο περιορισμός αυτός θεωρείται ότι

δείγμα του πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε

δεν απέχει πολύ από την αντικειμενικότητα

στην

εφόσον τα ποσοστά της πλειονότητας των

δημόσιων νοσηλευτηρίων.

των

αντιβιοτικών.

κατέγραψε

'Ενας

σαφώς

και

θεωρήθηκε

έρευνα

ότι

προερχόταν

η

από

άποψη

των

νοσηλευτές

απαντήσεων ήσαν σχετικά υψηλά και συνέκλιναν

Ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής

προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα αντιβιοτικά

στα αντιβιοτικά στην Κύπρο είναι ορατός από

και

φάρμακα

την συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων

υπάγονται στις κατηγορίες των φάρμακων που

νοσηλευτών. Όμοια εκτίμηση αναφέρθηκε και σε

υπόκεινται συχνά στο ενδεχόμενο μη ορθής

έρευνα που αφορούσε ιατρούς του ιδιωτικού

χρήσης ή ακόμη και κατάχρησης. Οι νοσηλευτές,

τομέα

εκ των πραγμάτων, εμπλέκονται στη χορήγηση

Βακτηριακή αντοχή στην Κύπρο έχει αναφερθεί

των φαρμάκων και έχουν άποψη

σε με-

τα

αγχο-

λυτικά-ηρεμιστικά

της

Κύπρου

(Χατζημιχαήλ,

Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων (η = 129)

Χαρακτηριστικό

n (%)

Φύλο
Άρρεν
Θήλυ

56 (43,4)
73 (56,6)

Ηλικία (έτη)
< 24
24 - 33
34-43
44-53
> 53

73 (56,6)
73 (56,6)
25(19,4)
9 (7,0)
6 (4,7)

Θέση νοσηλευτηρίου *
Αστική περιοχή
Επαρχιακή περιοχή
Έτη ασκήσεως του λειτουργήματος *
<3
3-5
6-10
11-15
> 15 25 (19,5)

114 (89,1)
14(10,9)

29 (22,7)
31 (24,2)
26(20,3)
17(13,3)

* Ένας συμμετέχοντας δεν έδωσε πλήρη στοιχεία.
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία των νοσηλευτών που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν το ερωτηματολόγιο (η:
απόλυτοι αριθμοί).

2006).

Διάγραμμα 1: Εκτίμηση των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα για τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής λόγω κακής χρήσης αντιβιοτικών στην Κύπρο. Η στατιστική ανάλυση των
πιο κάτω αποτελεσμάτων έδειξε ότι η θέση του νοσηλευτηρίου, το φύλο και τα έτη ασκήσεως του επαγγέλματος δεν έχουν καμιά επίδραση πάνω στις απαντήσεις που αφορούσαν την
ερώτηση για το εάν υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής λόγω κακής χρήσης αντιβιοτικών στην Κύπρο.

Διάγραμμα 2: Εκτίμηση των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα για το εάν γίνεται ή όχι ορθή χρήση των αγχολυτικών-ηρεμιστικών φαρμάκων στην Κύπρο. Η στατιστική ανάλυση των πιο
κάτω αποτελεσμάτων έδειξε ότι η θέση του νοσηλευτηρίου, το φύλο και τα έτη ασκήσεως του επαγγέλματος δεν έχουν καμιά επίδραση πάνω στις απαντήσεις που αφορούσαν την ερώτηση
για την ορθή χρήση των αγχολυτικών-ηρεμιστικών φαρμάκων στην Κύπρο.

ΞΕΕΒ
ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕ
(78,1%)

Διάγραμμα 3: Εκτίμηση των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα για το εάν υπάρχει ή όχι έλλειψη φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο. Η
στατιστική ανάλυση των πιο κάτω αποτελεσμάτων έδειξε ότι η θέση του νοσηλευτηρίου, το φύλο και τα έτη ασκήσεως του επαγγέλματος δεν έχουν
καμιά επίδραση πάνω στις απαντήσεις που αφορούσαν την ερώτηση για το εάν υπάρχει έλλειψη φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο.
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ηρεμιστικών - αγχο
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