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Εηζαγωγή 

Σχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ (Paediatric Nursing 

Associations of Europe PNAE) παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο έρεη κε 

επηηπρία νινθιεξψζεη αλαγλσξηζκέλεο ζπνπδέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θιηληθή εκπεηξία 

ζηε λνζειεπηηθή θξνληίδα ησλ βξεθψλ, ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. Ο παηδηαηξηθφο 

λνζειεπηήο παξέρεη εμεηδηθεπκέλε εμαηνκηθεπκέλε λνζειεπηηθή θξνληίδα ε νπνία εζηηάδεη 

ζηηο ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ζην λνζνθνκείν, ηελ 

θνηλφηεηα θαη ην ζπίηη  βαζηζκέλε ζηελ θηινζνθία ηεο νηθνγελεηνθεληξηθήο θξνληίδαο 

ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα.
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Ζ πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα είλαη νιηζηηθή θαη λα κε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νξγαληθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ εκθάληζε ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ νη βαζηθέο λνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ  παηδηαηξηθνχ λνζειεπηή ζα πξέπεη λα είλαη  ζεξαπεπηηθέο, πξναγσγηθέο, ππνζηεξηθηηθέο,  

παηδαγσγηθέο θαη εξεπλεηηθέο. 
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Σχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο, ν παηδηαηξηθφο 

λνζειεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

 Οπζηαζηηθή γλψζε ησλ κνλαδηθψλ αλαηνκηθψλ, θπζηνινγηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ λενγλψλ, λεπίσλ, παηδηψλ θαη ελειίθσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εηδηθψλ 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ παηδηψλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Δλδηαθέξνλ γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο.  

 Ηθαλφηεηα παξνρήο αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Ηθαλφηεηα λα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο. 



 Οπζηαζηηθή γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηξξνψλ εθηφο 

νηθνγέλεηαο πνπ επηδξνχλ ζηελ πγεία θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Οπζηαζηηθή γλψζε ησλ εζηθψλ θαη λνκηθψλ δηιεκκάησλ θαηά ηε παξνρή θξνληίδαο.
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Σηηο  πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηηο Ζ.Π.Α, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ 

Απζηξαιία γηα λα απνθηήζεη ν λνζειεπηήο ηνλ ηίηιν ηνπ παηδηαηξηθνχ  λνζειεπηή ζα  πξέπεη 

αξρηθά,  κεηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε,  λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία  έλαλ θχθιν 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (Bachelor of Science ζηε Ννζειεπηηθή)  ψζηε λα απνθηήζεη ηελ 

άδεηο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηελ (Registered Nurse RN). Σηνλ πίλαθα πεξηγξάθεηαη  ε 

εθπαηδεπηηθή πνξεία γηα έλαλ λνζειεπηή (απφ ην ρακειφηεξν ζην πςειφηεξν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο). 
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Εθπαηδεπηηθό 

επίπεδν 

Μέζε δηάξθεηα 

εθπαίδεπζεο 

Παξαθνινύζεζε  

Βαζηθφ πηπρίν 

(Βachelor degree) 

4 ρξφληα  Online ή κε θπζηθή παξνπζία ζε 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα  

Μεηαπηπρηαθφ 

(Master Degree) 

2 επηπιένλ ρξφληα  Online ή κε θπζηθή παξνπζία ζε 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα 

Γηδαθηνξηθφ 

(PHD) 

2-4 επηπιένλ ρξφληα  Online ή κε θπζηθή παξνπζία ζε 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα 

 

Σηελ Αγγιία μεθηλψληαο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ν θνηηεηήο ζηε λνζειεπηηθή, ψζηε λα έρεη ην 

βαζηθφ πηπρίν (Βachelor degree),  επηιέγεη απφ ηελ αξρή ηελ εηδηθφηεηά ηνπ (Adults, 

Children, Mental Disorders, Learning disabilities) κε απνηέιεζκα λα αθνινπζεί  μερσξηζηφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. 
6-7,9-12  

Σηηο Ζ.Π.Α, ζηε ζπλέρεηα  ή παξάιιεια κε ην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη έλα πηζηνπνηεκέλν θχθιν κεηεθπαίδεπζεο ζηελ Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή 

(Certified Pediatric Nurse CPN). Τν  CPN επηθπξψλεη ηε γλψζε θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ 

παηδηαηξηθψλ λνζειεπηψλ πέξαλ ηεο βαζηθήο άδεηαο RN. Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο  RN ζε 

έλα CPN κπνξεί λα έρεη  βαζηθφ πηπρίν BSN ή MSN ή PHD  λνζειεπηηθήο θαη ηνπιάρηζηνλ 

1800 ψξεο, ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο, Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο εκπεηξίαο πνπ  

πεξηιακβάλεη:  

 Άκεζε θξνληίδα ησλ παηδηψλ 

 Γηδαζθαιία –Δθπαίδεπζε παηδηνχ θαη γνλέσλ  

 Γηνίθεζε 

http://everynurse.org/schools/?program=msn&context=nursing-acs#context/api/listings
http://everynurse.org/schools/?program=msn&context=nursing-acs#context/api/listings
http://everynurse.org/program-search/#prefilter
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu9N3drabVAhVCMZoKHXmIAmIQjBAIMTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pncb.org%2Fcpn-certification-steps&usg=AFQjCNE-gXQDCSe2HKEEm66aNaNCn5PyjQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu9N3drabVAhVCMZoKHXmIAmIQjBAIMTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pncb.org%2Fcpn-certification-steps&usg=AFQjCNE-gXQDCSe2HKEEm66aNaNCn5PyjQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu9N3drabVAhVCMZoKHXmIAmIQjBAIMTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pncb.org%2Fcpn-certification-steps&usg=AFQjCNE-gXQDCSe2HKEEm66aNaNCn5PyjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Registered_nurse&usg=ALkJrhhGYjhhHU4_La8Ffncwkzd6TIrImw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pncb.org/ptistore/control/exams/pn/steps&usg=ALkJrhhdMXwsXdUBCpu2ZVU4eNdap_v9ew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Science_in_Nursing&usg=ALkJrhiYXjVviCUigr7FM6j3i-vjOaPKEA


 Κιηληθή έξεπλα  

 Σρνιηθή θξνληίδα  

 Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 
6-7,9-12

 

Ζ θαηάξηηζε πεξηιακβάλεη έλα ζπλδπαζκφ βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη θιηληθψλ δεμηνηήησλ 

θαη εκπεηξηψλ. Τελ πηζηνπνίεζε ηνπ Παηδηαηξηθνχ Ννζειεπηή παξέρεη ν θνξέαο ηνπ νπνίνπ 

παξαθνινπζεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ζ εηήζηα αλαλέσζε CPN απαηηεί ζπλερή 

εθπαίδεπζε, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε ψξεο θξνληίδαο αζζελψλ ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαιάβεη. 

Οη  CPN παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο  πνπ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πηζηνπνίεζε πξέπεη λα 

νινθιεξψλνπλ 15 ψξεο επαθήο ή ζπλαθνχο δξαζηεξηφηεηαο  κε ηελ παηδηαηξηθή 

λνζειεπηηθή θάζε ρξφλν. Σηελ Απζηξαιία ν πηζηνπνηεκέλνο ηίηινο ηνπ Παηδηαηξηθνχ 

Ννζειεπηή δίδεηαη κέζα απφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα παηδηαηξηθήο λνζειεπηηθήο θαη ν 

ρξφλνο θιηληθήο εκπεηξίαο  πνπ απαηηείηαη  γηα λα ζπκκεηέρεη  ζε απηφ θπκαίλεηαη απφ 12 έσο 

18 κήλεο.  
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Σε αλεπηπγκέλεο ρψξεο φπσο ζηηο  Ζ.Π.Α, ηνλ Καλαδά, ηελ  Απζηξαιία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην  αλαπηχζζνπλ  ζπλέρεηα κεραληζκνχο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

λνζειεπηψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Σηα επηπιένλ πξνζφληα πνπ 

ρξεηάδνληαη ψζηε έλαο λνζειεπηήο λα πηζηνπνηεζεί σο Παηδηαηξηθφο Ννζειεπηήο θαη λα 

εξγαζηεί κε παηδηά είλαη:  

 Πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ  λα εξγαζηεί εηδηθά κε παηδηά  

 Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ηθαλφηεηα αλάπηπμεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο 

κε παηδηά  θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο  

 Οξγαλσηηθή ηθαλφηεηα  λα αθνινπζεί ζχλζεηα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια  

 Ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαιά ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη ζε πνιχπιεπξα πεξηβάιινληα 

εξγαζίαο 
6-7,9-12

 

Σηελ ρψξα καο γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο λνζειεπηήο  ζε έλα πηζηνπνηεκέλν θχθιν 

κεηεθπαίδεπζεο ζηελ Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή πξέπεη λα είλαη απφθνηηνο ΤΔΗ- ΑΔΗ θαη λα 

αθνινπζήζεη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κε θαηεχζπλζε ηελ παηδηαηξηθή 

λνζειεπηηθή θαη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα εξγάδεηαη ζε παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν, κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη κεηά απφ πξνζσπηθή ηνπ απφθαζε. Eθφζνλ ν λνζειεπηήο είλαη εξγαδφκελνο 

δεκφζηνο ππάιιεινο θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ηα δχν έηε δφθηκεο ππεξεζίαο κπνξεί επίζεο λα 

ζπκκεηέρεη ζε έλα πηζηνπνηεκέλν θχθιν κεηεθπαίδεπζεο ζηελ Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή πνπ 

δίλεηαη απφ ηα κεγάια παηδηαηξηθά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

Β΄ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1579/85 (ΦΔΚ Α/217/85) θαη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ 

εηδηθφηεηαο ηεο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο. Οη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο κπνξνχλ λα 

πηζηνπνηεζνχλ απφ ηνλ  ηνκέα πνπ δίλεη ην πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο (εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή 

λνζνθνκείν) θαη λα επηιέμνπλ λα εηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ.
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Σχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο, ν παηδηαηξηθφο 

λνζειεπηήο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ 

παηδηνχ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα ζπλέβαιαλ ζηελ 

εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα είλαη νιηζηηθή,  ε θξνληίδα 

ησλ λνζειεπηψλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ νξγαληθψλ πξνβιεκάησλ, 

αιιά θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εκθάληζή 

ηνπο. 

Γηα ηελ νξζή λνζειεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ, νη λνζειεπηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο 

βαζηθέο αξρέο αλάπηπμήο ηνπ: 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη πξννδεπηηθή. 

 Κάζε ζηάδην εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα αιιά θαη επθαηξίεο γηα πξφνδν. 

 Κάζε ζηάδην αλάπηπμεο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο (θνηλσληθνχο, 

νηθνγελεηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο). 

 Υπάξρεη δηαθνξά ζην ξπζκφ αλάπηπμεο απφ παηδί ζε παηδί, ε νπνία νθείιεηαη ζε 

ζσκαηηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο.
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Ο ξφινο ηνπ παηδηαηξηθνχ λνζειεπηή είλαη νπζηαζηηθφο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο 

πγείαο ηνπ παηδηνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο παηδηαηξηθήο λνζειεπηηθήο  αθνξνχλ θάζε ζηάδην 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, είηε πξφθεηηαη γηα πγηέο είηε γηα λνζειεπφκελν παηδί. Οη βαζηθέο 

λνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: 

 Πξναγσγηθέο. 

 Υπνζηεξηθηηθέο. 

 Παηδαγσγηθέο. 

 Δξεπλεηηθέο.
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Πξναγωγή ηεο πγείαο 

Ζ ζπκβνιή ηνπ λνζειεπηή ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ πξνυπνζέηεη ηελ 

αλαγλψξηζε  ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ  θαη δπλαηνηήησλ ηνπ παηδηνχ θαζψο επίζεο 

θαη ησλ επηξξνψλ απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ   πνπ επελεξγνχλ ζεηηθά 

ζηελ δηακφξθσζε πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία.
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Ζ παξνρή νιηζηηθήο θξνληίδαο ζην παηδί απαηηεί απφ ην λνζειεπηή θαηαλφεζε ησλ 

επηδξάζεσλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, ζηελ 

αλαηξνθή ηνπ θαη ζηε δηακφξθσζε απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ζε ζέκαηα πγείαο. Πεξηιακβάλεη 

ηελ απφθηεζε απφ ην παηδί πγηψλ ζηάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ 



άκεζε αληηκεηψπηζε πηζαλψλ  πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ινηκψμεσλ. Ζ νιηζηηθή θξνληίδα πξνυπνζέηεη γλψζε ηεο 

δηεξγαζίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη έθθξαζεο  ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

Τέινο, εξεπλά ηελ πηζαλή επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο 

αζζέλεηαο.
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Υπνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο 

Σεκαληηθή επζχλε ηνπ λνζειεπηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ παηδηνχ ζην 

λνζνθνκείν είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηε νηθνγέλεηα θαη 

ηδηαίηεξα κε ηε κεηέξα. Οη νκαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο  νηθνγέλεηαο επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. Γη’ απηφ, θαζήθνλ ηνπ λνζειεπηή είλαη λα δηεξεπλήζεη 

ηπρφλ  ελδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. O λνζειεπηήο πξέπεη λα 

ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ δηαδηθαζία ησλ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ . 

Οη λνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηεπζχλνληαη  πξνο ηελ πξναγσγή ηεο ζεηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο ζηα πιαίζηα ηεο λνζειείαο ηνπ παηδηνχ.
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Πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη ε γλψζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Σθνπφο 

ηνπ λνζειεπηή είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε αζζέλεηα. Ο λνζειεπηήο ζπρλά ζπκκεηέρεη ζηελ δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα ,ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ  ςπρνθνηλσληθψλ  αλάγθελ  ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο.
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Σύκβνπινο θαη Παηδαγωγόο:  

Οη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ θαη ηδηαίηεξα 

ηεο κεηέξαο ζε ζέκαηα φπσο, π.ρ, ε πεξηπνίεζε ηνπ παηδηνχ ε δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ε 

ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο, ηφζν ζην λνζνθνκείν φζν θαη ζην ζπίηη. Πνιινί γνλείο δελ 

δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζζέλεηα. Γη’ απηφ ν λνζειεπηήο 

παξέρεη ζπκβνπιέο θαη εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε, εθαξκφδνληαο θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα, έηζη ψζηε λα θαιπθζεί ην έιιεηκκα γλψζεψλ ηνπο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

θαη απνδνρή ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ν λνζειεπηήο: 

 Φξεζηκνπνηεί νηθείεο ιέμεηο. 

 Αληηθαζηζηά ηαηξηθνχο φξνπο κε απιφ ιεμηιφγην.  

 Φξεζηκνπνηεί ζχληνκεο πξνηάζεηο. 

 Δλζαξξχλεη ηελ ελεξγφ   ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ.  

 Δμαζθαιίδεη επαξθή ρξφλν θαη θαηάιιειν ρψξν γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία. 



Σπλεξγάηεο: Ο λνζειεπηήο είλαη ππνζηεξηθηήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζην 

λνζνθνκείν θαη ν θχξηνο κεζνιαβεηήο ζηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σπλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αζζέλεηά ηνπ. 

Εξεπλεηήο: Ζ παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο ζην λνζειεπφκελν παηδί πξνυπνζέηεη απφ ην 

λνζειεπηή δηαξθή αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ κε βάζε έγθπξα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Ζ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ ζηελ θιηληθή πξαθηηθή 

πξνάγεη ηε λνζειεπηηθή επηζηήκε θαη απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ πγείαο.
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Σχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο εξγάδνληαη:  

 ζε παηδηαηξηθά λνζνθνκεία  (35%), 

 ζε παηδηαηξηθέο θιηληθέο γεληθψλ λνζνθνκείσλ (31%),  

 ζε πεξηθεξεηαθά  λνζνθνκεία (14%),  

 ζε εμσηεξηθά ηαηξεία (4,64%),  

 ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πεξίζαιςεο (3%),  

 ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (1,43%), 

 ζε κνλάδεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην ζπίηη (1,1%). 
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Πξόηππα Φξνληίδαο 

H λνζειεπηηθή αζθείηαη ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα  πξφηππα θαη πνιηηηθέο θξνληίδαο, ηα 

νπνία  πξφηππα  δεκηνπξγνχληαη απφ επαγγεικαηηθνχο θνξείο  θαη πεξηγξάθνπλ ην επίπεδν 

θξνληίδαο πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο λνζειεπηέο. Ο Σχλδεζκνο Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ 

είλαη ν πξσηνβάζκηνο εηδηθφο νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγεί πξφηππα γηα παηδηαηξηθνχο 

λνζειεπηέο.  

Σηελ Ακεξηθή ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα  ξπζκηζηηθά φξγαλα  φπσο ν ΟSHA (Occupational Safety 

and Health Administration), o FDA (Food and Drug Administation)   θαη ην CDC (Center for 

Disease Cotrol and Prevention) ηα νπνία  παξέρνπλ  επίζεο  θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Οξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο φπσο ε Joint Commision on Accreditation of Healthcare 

Organizations θαη ε Community Health Accreditation Program, δίλνπλ ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπο 

αθνχ  πξνεγνπκέλσο ειέγμνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ.
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Πξόηππα Φξνληίδαο θαη Άζθεζεο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο   

Πξόηππα Φξνληίδαο 

Ζ παηδηαηξηθή λνζειεπηηθή εζηηάδεη ζηελ θξνληίδα  ησλ παηδηψλ,  ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη 

ηεο θνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα φζν αθνξά ηελ 

πγεία ηνπο . Απηφ επηηπγράλεηαη  κέζα ζηα πιαίζηα νηθνγελεην-θεληξηθήο θξνληίδαο θαη  

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θξνληίδα ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 



Πξφηππν 1. Αμηνιφγεζε. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο ζπιιέγεη ζηνηρεία. 

Πξφηππν 2. Γηάγλσζε. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο αλαιχεη ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο θαη 

ζέηεη δηαγλψζεηο. 

Πξφηππν 3. Αλαγλψξηζε απνηειεζκάησλ. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο αλαγλσξίδεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμαηνκηθεπκέλα γηα  θάζε αζζελή. 

Πξφηππν 4. Σρέδην. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο νξγαλψλεη  ην ζρέδην θξνληίδαο ην νπνίν 

πεξηγξάθεη  παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Πξφηππν 5. Παξέκβαζε. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο εθαξκφδεη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζρεδίνπ 

θξνληίδαο. 

Πξφηππν 6. Δθηίκεζε. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο εθηηκάεη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Πξόηππα Άζθεζεο Ννζειεπηηθήο 

Πξφηππν 1. Πνηφηεηα Φξνληίδαο. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

εθηηκά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παηδηαηξηθήο θξνληίδαο. 

Πξφηππν 2. Αμηνιφγεζε απφδνζεο. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο επαλαμηνινγεί ηηο 

λνζειεπηηθέο πξάμεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα άζθεζεο ηεο λνζειεπηηθήο  

Πξφηππν 3. Δθπαίδεπζε. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο  παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο  θαη απνθηά πξφζθαηεο γλψζεηο γηα ηελ  άζθεζε ηεο παηδηαηξηθήο 

λνζειεπηηθήο . 

Πξφηππν 4. Σπιινγηθφηεηα. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ησλ θνηηεηψλ θαη άιισλ. 

Πξφηππν 5. Ζζηθή. Οη απνθάζεηο θαη νη πξάμεηο ηνπ παηδηαηξηθνχ λνζειεπηή εθ κέξνπο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζνξίδνληαη απφ εζηθά πιαίζηα. 

Πξφηππν 6. Σπλεξγαζία. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο ζπλεξγάδεηαη κε ην παηδί, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην πξνζσπηθφ πγείαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. 

Πξφηππν 7.Έξεπλα. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο ρξεζηκνπνηεί εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ 

θιηληθή πξαθηηθή. 

Πξφηππν 8. Αμηνπνίεζε πεγψλ. Ο παηδηαηξηθφο λνζειεπηήο  ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη  ην θφζηνο ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θξνληίδαο.
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Πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο παηδηαηξηθώλ λνζειεπηώλ  

Δπηπιένλ ηεο πηζηνπνίεζεο CPN νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο ηφζν  ζηελ Ακεξηθή, ηελ 

Απζηξαιία φζν θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην επηιέγνπλ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ πξνγξακκάησλ 

εμεηδίθεπζεο κε πεξηζζφηεξν ζπρλά εθείλα ηεο επείγνπζαο λνζειείαο, ηεο λενγληθήο 

λνζειεπηηθήο θαη ηεο αλαθνπθηζηηθήο θξνληίδαο (Australian College of Nursing 2016).  Σηελ 

ρψξα καο ην Τκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.pncb.org/ptistore/control/exams/pn/steps&usg=ALkJrhhdMXwsXdUBCpu2ZVU4eNdap_v9ew


Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο, δηνξγαλψλεη ηξία πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ζηα νπνία 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο: 

 Μεηεθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ θαη Δπαγγεικαηηψλ Υγείαο ζηε 

Φξνληίδα Αλαπλεπζηηθψλ θαη Αιιεξγηθψλ Ννζεκάησλ 

 Μεηεθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ θαη Δπαγγεικαηηψλ Υγείαο – 

Δθπαηδεπηψλ Παηδηνχ κε Σαθραξψδε Γηαβήηε θαη Οηθνγέλεηαο 

 Μεηεθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ & Δπαγγεικαηηψλ Υγείαο ζηε 

Γηαρείξηζε ηνπ πφλνπ ζηα παηδηά.  

Τν  θάζε πξφγξακκα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 200 εθπαηδεπηηθψλ σξψλ ,απεπζχλεηαη ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θιηληθψλ λνζειεπηψλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο θαηεγνξίαο ΠΔ θαη 

ΤΔ, θαηφρσλ ή κε Μεηαπηπρηαθνχ ή/θαη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζε ζπλαθέο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Τα πξνγξάκκαηα είλαη  πηζηνπνηεκέλα  απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 

 

Ιζηνξία Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο  

Όπσο θαη ν Ηαηξηθφο ηνκέαο ηεο Παηδηαηξηθήο έηζη θαη ε Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή 

εμειίρζεθε σο εηδηθφηεηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. 

Σηηο  ΖΠΑ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ λνζνχζαλ έσο ηφηε  θξνληίδνληαλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή (Taylor 2006).
 

 

Με βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ παηδηθή ειηθία, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά απφ ην 
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 αηψλα έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 19

νπ 
 δελ θαηείραλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνγέλεηα. 

Απνηεινχζαλ πνιιέο θνξέο αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, ζεσξνχληαλ θαηψηεξα φληα θαη 

αλάμηα εηδηθήο κεηαρείξηζεο θαη νη γνλείο είραλ ηελ απφιπηε θπξηφηεηα ζ’ απηά. Δμαηηίαο ησλ 

επηδεκηψλ ηιαξάο, δηθζεξίηηδαο, επινγηάο θαη ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ δεκφζηαο θαη αηνκηθήο 

πγηεηλήο επηθξαηνχζαλ πςειά επίπεδα βξεθηθήο θαη παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο. Τν πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο γηα ηα παηδηά ήηαλ ρακειφ θαζψο δελ ππήξραλ δπλαηφηεηεο γηα λνζειεία θαη 

θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ λνζεκάησλ ηεο επνρήο. Ννζειεπηηθά ηδξχκαηα γηα παηδηά 

δελ ππήξραλ, ελψ ην θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ 

παηδηψλ εθηφο γάκνπ νδήγεζαλ ζην λα ιεηηνπξγήζνπλ ηδξχκαηα κε ηε κνξθή αζχινπ. Ο 

Thomas Coram ίδξπζε ην 1741 άζπιν γηα παηδηά γηαηί, φπσο αλέθεξε ν ίδηνο, δελ άληερε λα 

ηα βιέπεη λα πεζαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο, κέζα ζηηο ιάζπεο. Παξφκνηα ηδξχκαηα είραλ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Darthens ζην Μηιάλν ην 1787, ζηελ Πέξγακν ην 

1782 θαη παιαηφηεξα ζηε Φισξεληία ην 1161 (Taylor 2006).  

 

Σε κηα πξνζπάζεηα γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ παηδηψλ ν G. Armstrong ιεηηνχξγεζε ζηελ 

Αγγιία ην πξψην ηαηξείν γηα θησρά παηδηά, ζέηνληαο έηζη ηηο βάζεηο γηα ηε λνζειεία ησλ 



παηδηψλ ζε εηδηθά ηκήκαηα, ηα νπνία ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο ηνπο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπο. Ζ ίδξπζε ηνπ  πξψηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο εηδηθά 

γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ζηε Φηιαδέιθεηα ηεο Πελζπιβαλία ην 1855 ζεσξείηαη σο ην 

γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο σο εηδηθφηεηα. Τν 

λνζνθνκείν εθηφο απφ ηηο παηδηαηξηθέο θιηληθέο δηέζεηε  θαη ηαηξείν παξνρήο θξνληίδαο ζην 

ζπίηη. Άιια παηδηαηξηθά λνζνθνκεία ιεηηνχξγεζαλ ζε κεγάιεο πφιεηο ησλ ΖΠΑ θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ζηε Βνζηψλε  ην 1869,  ζην Σαλ Φξαλζίζθν ην 1875, ζην 

Νηηηξφηη θαη ζην Σαηλη Λνχηο ην 1879 (Barnsteiner & Walton 2005).  

 

Παηδηαηξηθά Ννζνθνκεία ηδξχζεθαλ θαη ζε πνιιέο Δπξσπατθέο πφιεηο, φπσο ζηε Βηέλλε ην 

1787, ζην Βεξνιίλν ην 1834, ζην Ακβνχξγν ην 1840, ζηελ Κνπελράγε ην 1846 θαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1847. Σηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 1722 ην Guys Hospital δέρζεθε ηα 

πξψηα παηδηά γηα λνζειεία, ελψ ζην Great Ormond Street Hospital ην 1851 δεκηνπξγήζεθε 

μερσξηζηή πηέξπγα γηα ηε λνζειεία ησλ παηδηψλ ε νπνία νλνκάζηεθε Hospital for Sick 

Children. Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ 

Διιεληθνχ θξάηνπο δεκηνπξγήζεθαλ ηδξχκαηα πξφλνηαο γηα ηα νξθαλά, ζηελ Αίγηλα ην 1828 

θαη ζηελ Άλδξν ην 1829 ελψ ην 1859 ηδξχεηαη ζηελ Αζήλα ην Γεκνηηθφ Βξεθνθνκείν. Έσο 

ην 1900 ηα παηδηά λνζειεχνληαλ ζε λνζνθνκεία ελειίθσλ. Τν 1901 ιεηηνχξγεζε ην πξψην 

παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν, ην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ Αγία Σνθία». Με ηδησηηθή πξσηνβνπιία 

ν Παλαγηψηεο θαη ε Αγιαΐα Κπξηαθνχ ηδξχνπλ ην 1933 ηελ Κιηληθή Απφξσλ Παίδσλ, ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν (Barnsteiner & Walton 2005).  

 

Τα λνζνθνκεία θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ζπλήζσο δελ δέρνληαλ παηδηά κε 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ιφγσ ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο . Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία  

ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζρνιψλ Ννζειεπηηθήο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα βνήζεζε ζηελ αιιαγή 

απηήο ηεο πνιηηηθήο. Οη Walton θαη Connolly αλαθέξνπλ  φηη δελ ήηαλ ηπραίν ην γεγνλφο φηη 

ην Παηδηαηξηθφ Ννζνθνκείν ηεο Φηιαδέιθεηαο άξρηζε λα λνζειεχεη  παηδηά κε ινηκψδε 

λνζήκαηα ην 1895, ηελ ίδηα ρξνληά πνπ  άλνημε πνπ ιεηηνχξγεζε ε λνζειεπηηθή ζρνιή ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Τν λνζνθνκείν ζηε ζπλέρεηα πξνζέιαβε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε γλψζεηο 

ζηελ  παξνρή θξνληίδαο, ζηελ παξαηήξεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ρξεηάδνληαλ  ηα λνζειεπφκελα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο (Walton & Connolly 2005).  

  

Σηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα νη  πξψηεο  επαγγεικαηίεο λνζειεχηξηεο  πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά 

ζηελ θίλεζε γηα ηελ θαζηέξσζε πξνεγκέλσλ πξαθηηθψλ θιηληθήο θξνληίδαο θαη δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ήηαλ παηδηαηξηθέο λνζειεχηξηεο. Δπηθεληξψζεθαλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ηερλεηήο ζίηηζεο ησλ βξεθψλ θαη ησλ παηδηψλ ψζηε λα κεηψζνπλ ηα πνζνζηά 

ζλεζηκφηεηαο. Σπλέβαιιαλ  ζηελ αλάπηπμε ρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 



απνζεθψλ γάιαθηνο, νη νπνίεο παξήγαγαλ παζηεξησκέλν γάια ζε ρακειέο ηηκέο γηα φζεο 

νηθνγέλεηεο είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ θαη ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο 

άπνξνπο γνλείο.  Σπρλά απαζρνινχζαλ λνζειεπηέο γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηηο κεηέξεο γηα ην  

ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπ γάιαθηνο θαη ζην ζπίηη. Σηε ζπλέρεηα  νη απνζήθεο 

απηέο εμειίρζεθαλ ζε θέληξα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο  γηα παηδηά εζηηάδνληαο ζηελ 

πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ (Walton & Connolly 2005). 

 

Οη πξψηεο λνζειεχηξηεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηζθέςεηο ζην ζπίηη νηθνγελεηψλ κε παηδηά 

ήηαλ ε  Lillian Wald θαη ε Mary M. Brewster ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Νέαο Υφξθεο ην 

1893. Τν 1895 ν Wald άλνημε ην ζπίηη ηνπ λνζειεπηή ζηελ νδφ Henry θαη ην 1909 

απαζρνινχληαλ εθεί 37 λνζειεχηξηεο.  Παξείραλ ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε  κηθξφ- 

ηξαπκαηηζκψλ  θαη αζζελεηψλ ησλ παηδηψλ ηεο θνηλφηεηαο,  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

θνηλσληθέο ιέζρεο γηα παηδηά,  καηεπηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ θαζψο  θαη 

ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ (Barnsteiner & Walton 2005).
 

 

Οη λνζειεπηέο επίζεο ζπκκεηείραλ ζε νκνζπνλδηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο ησλ παηδηψλ. Ο Νφκνο ηνπ Sheppard-Towner ηνπ 1921, ν νπνίνο παξείρε ρξήκαηα ζηα 

θξάηε γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ κεηέξσλ-παηδηψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

απαζρφιεζε πνιιψλ λνζειεπηψλ ζε θέληξα πξφλνηαο λεπίσλ, θέληξα κεηξφηεηαο θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  γηα κεηέξεο, καίεο θαη βνεζνχο κεηέξσλ. Τν ηκήκα γηα ηελ 

Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή ζην Τππνπνηεκέλν Πξφγξακκα Σπνπδψλ γηα ηηο Σρνιέο 

Ννζειεπηηθήο ηνπ 1917 (Πξφηππν Πξφγξακκα Σπνπδψλ) πεξηειάκβαλε καζήκαηα 

παηδηαηξηθήο λνζειεπηηθήο κε δηαιέμεηο γηα θνηλσληθά ζέκαηα θαη ςπρνινγία, ινηκψδε 

λνζήκαηα, νξζνπεδηθά θαη ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα πγείαο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηξνθή 

ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο (Barnsteiner & Walton 2005).     

 

Τν 1923 αλαηέζεθε, απφ ην Ίδξπκα Rockefeller,  ζηελ Δπηηξνπή γηα ηε Μειέηε ηεο 

Ννζειεπηηθήο Δθπαίδεπζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο παξερφκελεο Ννζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη 

ηεο Ννζειεπηηθήο  Δθπαίδεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ επηηξνπή ζηηο ζπζηάζεηο πνπ 

δεκνζίεπζε, γλσζηφ σο Έθζεζε Goldmark,  παξνπζίαζε κε ζθιεξά  ιφγηα ηελ θαηάζηαζε 

ηεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο γεληθά θαη ηελ αληθαλφηεηά ηεο λα παξέρεη επαξθή 

εθπαίδεπζε ζηνπο λνζειεπηέο εηδηθφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο  23 ζρνιέο πνπ 

εξσηήζεθαλ, επηά δελ έδσζαλ θαηάξηηζε γηα ινηκψδε λνζήκαηα, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

αηηίεο ζλεζηκφηεηαο ζε κηθξά παηδηά, ελψ πέληε δελ έθαλαλ εθπαίδεπζε ζηελ παηδηαηξηθή. 

Σπκπέξαζκα ηεο έθζεζεο ήηαλ φηη ηα πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο ρξεηάδνληαλ 

λα εληζρπζνχλ θαη έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξα ψζηε λα παξέρνπλ κηα ελαιιαθηηθή 

πεγή εθπαίδεπζεο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα γίλνπλ λνζειεπηέο (Barnsteiner & Walton 2005). 

 



Τηο επφκελεο δεθαεηίεο, ε παηδηαηξηθή λνζειεπηηθή σο εηδηθφηεηα κεηαηφπηζε ην ελδηαθέξνλ 

ηεο ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζηελ  αλάγθε αλάπηπμεο εμεηδηθεχζεσλ 

γηα ηελ παξνρή πξνεγκέλεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

παηδηαηξηθήο λνζειεπηηθήο αληηθαηφπηξηδε επίζεο κεηαβαιιφκελεο ζηάζεηο θαη ηελ έξεπλα 

ζε πνιιά ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νηθνγελεηψλ ζηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ. Δλψ νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο, πίζηεπαλ φηη νη κεηέξεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, πνιινί λνζειεπηέο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα ζεσξνχζαλ ηηο κεηέξεο «πεξηηηέο θαη ελνριεηηθέο θαη θαηά θαηξνχο, αθφκε 

θαη επηβιαβείο γηα ηε θξνληίδα ησλ λνζειεπνκέλσλ παηδηψλ. Οη επηπηψζεηο ηεο ζηέξεζεο ηεο 

κεηέξαο δελ είραλ θαηαλνεζεί. Ψο απνηέιεζκα, νη πνιηηηθέο ησλ Ννζνθνκείσλ ζρεηηθά κε 

ζεζκφ ηεο επίζθεςεο ζηα λνζειεπφκελα παηδηά   πεξηφξηδαλ ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα θαη 

δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ γνλέσλ. Δπηπιένλ, νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο, πίζηεπαλ φηη ε 

πεξίνδνο λνζειείαο ήηαλ κηα επθαηξία λα εθπαηδεπηνχλ  θησρά παηδηά ζε θαλφλεο θαη 

πγηεηλέο ζπλήζεηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη γεληθφηεξα πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο  θαη λα 

εληάμνπλ αμίεο ηεο κεζαίαο ηάμεο ζε απηέο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ηνπο 

(Barnsteiner & Walton 2005). 

 

Αληίζεηα, ε δεχηεξε αλαζεψξεζε ηνπ Τππνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 1937, ηφληζε φηη γηα λα πξνσζεζεί ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ζα 

έπξεπε λα αιιάμεη ην πξφγξακκα επηζθέςεσλ ξνπηίλαο ζην λνζνθνκείν ησλ γνλέσλ. 

Ψζηφζν, ρξεηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1940, ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζηέξεζεο ηεο 

κεηέξαο λα επηθέξεη πξαγκαηηθέο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο. Πνιινί παηδηαηξηθνί 

λνζειεπηέο  ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξεπλήηξηαο 

θαη εθπαηδεπηηθνχ  Φισξεληίαο Μπιέηθ, ε νπνία θαηέδεημε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ νηθνγελεηψλ ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζην βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Τν παηδί, νη 

γνλείο ηνπ θαη ε λνζειεχηξηα» (Barnsteiner & Walton 2005).    

 

Απφ ηφηε έσο θαη ζήκεξα κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ παηδηαηξηθή λνζειεπηηθή 

θξνληίδα είλαη ε αλάπηπμε ηνπ νηθνγελεηνθεληξηθνχ κνληέινπ θξνληίδαο ησλ παηδηψλ 

(family-centered care).  Σχκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή ηεο νηθνγελεηνθεληξηθήο θξνληίδαο 

επίθεληξν είλαη ν αζζελήο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ. Οη γνλείο ζεσξνχληαη ζπλεξγάηεο κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Ζ ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο εληζρχεηαη κε 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πξψησλ ζηελ θξνληίδα, ζην βαζκφ πνπ νη ίδηνη ην 

επηζπκνχλ (Taylor 2006). 

 



Μηα δεχηεξε ζεκαληηθή εμέιημε ζηε  Παηδηαηξηθή Ννζειεπηηθή είλαη ε παξνρή λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ πγείαο  ησλ αζζελψλ βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο (evidence 

based practice) Ζ ηεθκεξησκέλε απηή πξνζέγγηζε  βαζίδεηαη θπξίσο ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα  

θαη σο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη: 

 Τε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο 

 Τελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

 Τελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ 

 Τελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

Οη ηζρπξφηεξεο ελδείμεηο ζεσξνχληαη φηη πξνέξρνληαη απφ ηπραηνπνηεκέλεο, ειεγρφκελεο 

κειέηεο θαη κεηα αλαιχζεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνηξέπεη ηνπο θιηληθνχο λνζειεπηέο λα 

εθζπγρξνλίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηνπο εμνηθεηψλεη κε ηηο κεζφδνπο ηεο θιηληθήο έξεπλαο. 

Τέινο κηα αθφκε εμέιημε γηα ηνπο παηδηαηξηθνχο λνζειεπηέο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ απφ ηελ εκπεηξία ηεο λνζειείαο θαη ηηο επψδπλεο δηαδηθαζίεο ησλ 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ (Taylor 2006).  

 

Επαγγεικαηηθέο – Επηζηεκνληθέο Ελώζεηο Παηδηαηξηθήο 

Ννζειεπηηθήο 

Ζ αλάπηπμε ηεο γεληθήο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο ζπλερίζηεθε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο, ηε δεκηνπξγία παηδηαηξηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ λνζειεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ. Οη παηδηαηξηθνί 

λνζειεπηέο πηζηνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1977 απφ ην Σπκβνχιην Πηζηνπνίεζεο 

Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο ζηελ Ακεξηθή Pediatric Nursing Certification Board PNCB 

(Bowden 2000). 

 

Σηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ππάξρεη πιεζψξα νξγαληζκψλ  γηα ηνπο λνζειεπηέο 

παηδηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Σπιιφγνπ γηα ηε Φξνληίδα ηεο Παηδηθήο 

Υγείαο (Association for the Care of Children's Health 1965), ηεο Δζληθήο Έλσζεο Σρνιηθψλ 

Ννζειεπηψλ (National Association of School Nurses 1969), ηεο Έλσζεο Χπρηαηξηθψλ 

Ννζειεπηψλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο (Association of Child and Adolescent Psychiatric Nurses 

1971), ηεο Έλσζεο Ογθνινγηθψλ Ννζειεπηψλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο  (Association of 

Pediatric Oncology Nurses 1973), ηεο Έλσζεο Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ θαη Σπλεξγαηψλ 

Ννζειεπηψλ (Association of Pediatric Nurse Associates and Practitioners 1973) θαη ηεο 

Έλσζεο  Ννζειεπηψλ γηα λενγλά  (Association of Neonatal Nurses 1984) ε  πξψηε 

νξγάλσζε εηδηθά γηα ηνπο γεληθνχο παηδηαηξηθνχο λνζειεπηέο, ε Δηαηξεία Παηδηαηξηθψλ 

Ννζειεπηψλ (Society of Pediatric Nurses), δεκηνπξγήζεθε ην 1990 (Bowden 2000). 

 



Οη εξεπλεηέο  απνδίδνπλ  απηή ηελ θαζπζηέξεζε ζην γεγνλφο φηη νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο 

εληάρζεθαλ ζην  Ακεξηθάληθν Σπκβνχιην Ννζειεπηψλ (American Nurses' Association's 

ANA) θαη ην Σπκβνχιην γηα ηε λνζειεπηηθή κεηέξαο-παηδηνχ  (Council on Maternal-Child 

Nursing). Ψζηφζν, φηαλ ε ANA άξρηζε λα αλαδηνξγαλψλεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, 

πνιινί απφ απηνχο ηνπο λνζειεπηέο αηζζάλζεθαλ ηελ αλάγθε γηα κηα μερσξηζηή νξγάλσζε 

εηδηθψλ παηδηαηξηθψλ λνζειεπηψλ. Ζ Δηαηξεία Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ  ζπλεξγάζηεθε 

ζηελά κε ηελ ANA θαη άιινπο νξγαληζκνχο γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ γεληθήο θαη 

πξνεγκέλεο παηδηαηξηθήο λνζειείαο. Ζ δήισζε γηα ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηα πξφηππα ηεο 

παηδηαηξηθήο θιηληθήο λνζειεπηηθήο πξαθηηθήο δεκνζηεχζεθε ην 1996 θαη αλαζεσξήζεθε ην 

2003. Ζ Δηαηξεία Παηδηαηξηθψλ Ννζειεπηψλ θαη ε ANA δεκνζίεπζαλ ην «Family-Centered 

Care: Putting It into Action», έλαλ νδεγφ θιηληθήο πξαθηηθήο κε ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη 

ζε ηεθκήξηα γηα παηδηαηξηθνχο λνζειεπηέο (Bowden 2000, Lewandowski & Tesler 2003). 
 

 

Σηελ ρψξα καο ην 2016 ηδξχζεθε ε Διιεληθή Δηαηξεία Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο ΔΔΠΝ 

έλα επηζηεκνληθφ, κε θεξδνζθνπηθφ Σσκαηείν. Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε νξγάλσζε ησλ 

κειψλ ηνπ ζε θνηλή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εμεηδίθεπζεο 

κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Παηδηαηξηθήο 

Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο. 
 

 

Οη Παηδηαηξηθνί Ννζειεπηέο ζήκεξα  

Σχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο εξγάδνληαη ζε παηδηαηξηθά 

λνζνθνκεία  (35%), ζε παηδηαηξηθέο θιηληθέο γεληθψλ λνζνθνκείσλ (31%), ζε πεξηθεξεηαθά  

λνζνθνκεία (14%), ζε εμσηεξηθά ηαηξεία (4,64%), ζε κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο πεξίζαιςεο (3%), ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (1,43%) θαη ζε κνλάδεο παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην ζπίηη (1,1%). Δπί ηνπ παξφληνο, νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο 

αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο. Ζ κεησκέλε ζηειέρσζε θαη ε κείσζε ησλ πφξσλ 

εκπνδίδνπλ ηελ πιήξε πηνζέηεζε ηνπ νηθνγελεηνθεληξηθνχ κνληέινπ θξνληίδαο ησλ παηδηψλ 

(family-centered care).  Ζ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο νδεγεί ζε άιια κέηξα, φπσο ε 

πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ θαη ε ζπληφκεπζε ηεο παξακνλήο ησλ 

λνζειεπφκελσλ παηδηψλ ζην λνζνθνκείν (Sterling 2013, Bowden 2000, Lewandowski & 

Tesler 2003, Foster 2004).  

 

Δξεπλεηέο φπσο ν  Bowden αλαθέξεη  φηη ηα Τκήκαηα Ννζειεπηηθήο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ  πξέπεη λα εξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο θνηηεηέο λα 

εξγαζηνχλ ζε παηδηαηξηθά  λνζνθνκεία θαη λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ παηδηαηξηθή λνζειεπηηθή. 

Ζ παηδηαηξηθή λνζειεπηηθή πηνζεηεί επίζεο ηαηξηθή πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αιιά ε εθαξκνγή ηεο βξίζθεηαη αθφκα ππφ ζπδήηεζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 



άιιεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο παηδηαηξηθνχο λνζειεπηέο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα 

κειέηεο ζε παηδηαηξηθά λνζνθνκεία ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά ζχκθσλα κε ηα 

νπνία νη λνζειεπηέο ζεσξνχζαλ ηελ ελζσκάησζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ 

πξαθηηθή ηνπο κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο (Sterling 

2013, Bowden 2000, Lewandowski & Tesler 2003, Foster 2004).  

 

Οη εηήζηεο ακνηβέο ησλ παηδηαηξηθψλ λνζειεπηψλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ρψξα θαη   ηνλ 

νξγαληζκφ.  Σε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ εθείλνη κε πξνεγκέλε θαηάξηηζε θαη 

πηζηνπνίεζε, φπσο ηελ  πηζηνπνίεζε CPN, κπνξνχλ λα έρνπλ πςειφηεξε ακνηβή, εηδηθά εάλ 

εξγάδνληαη ζε παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν. Οη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ζα έρεη δήηεζε θαη ηα επφκελα ρξφληα κε έλα ξπζκφ 

αλάπηπμεο 16% έσο ην 2024. Γηα απηφ είλαη ζαθέο φηη νη παηδηαηξηθνί λνζειεπηέο  κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη  δεμηφηεηεο  δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επαγγεικαηηθή  

επηηπρεκέλε θαξηέξα (Τaylor 2006). 
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