Η ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ Π.Φ.Υ.
Wallace, A. (2010). Low health literacy:
overview, assessment,ΥΓΕΙΑΣ
and steps
toward
providing high-quality
diabetes
care. Diabetes Spectrum, 23(4), 220-227.

ΠΜΣ
Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
Η ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Π.Φ.Υ.
Μηλάκα Μαρία1 Κουλούρη Αγορίτσα2 Καυγά Άννα 3
1.Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c),2o K.Y. Περιστερίου
2. Νοσηλεύτρια MSc, MSc, PhD,1o K.Y. Σαλαμίνας,
3. Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής ΠΑΔΑ

Εισαγωγή
Η Εγγραμματοσύνη Υγείας (EY) αντιπροσωπεύει τις
γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου, οι οποίες
καθορίζουν την ικανότητα και το κίνητρο στην κατανόηση
και αξιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στην
προαγωγή της υγείας.

στην και αγγλική γλώσσα.

Από τα 19 άρθρα άρθρα χρησιμοποιήθηκαν τα 17.
Αποτελέσματα

Συμπεράσματα
Η κοινοτική νοσηλευτική συμβάλει καθοριστικά στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από τη
χαμηλή ΕΥ, μέσω της αξιολόγησης των αναγκών και του
εντοπισμού των ατόμων/οικογενειών/ομάδων τους με
χαμηλές
γνωστικές
και
κοινωνικές
δεξιότητες
υγειονομικής παιδείας.
Μέσω της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης, το άτομο
αναλαμβάνει τον έλεγχο της διαχείρισης της υγείας του
τροποποιώντας τις συνθήκες διαβίωσης και υιοθετώντας
συμπεριφορές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε τη σηµασία της
ενίσχυσης της ΕΥ, ως σημαντικό παράγοντα προαγωγής
της υγείας στην κοινότητα. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή
έρευνα για την ΕΥ, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον µέσο
Σκοπός
όρο του Ευρωπαϊκού δείγματος με 55% στην κατηγορία
«άριστης» και «επαρκούς» εγγραµµατοσύνης.
Η διερεύνηση της αναγκαιότητας και σημαντικότητας της ΕΥ
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