
Βιβλίο «Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών με Κατάγματα Ευθραυστότητας» 

(Fragility Fracture Nursing) 

 

Τα κατάγματα ευθραυστότητας (οστεοπορωτικά) είναι ιδιαίτερα συνήθη σε 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ευθύνονται, μεταξύ άλλων, για σημαντική απώλεια 

λειτουργικότητας, θνητότητα, αυξημένο άμεσο και έμμεσο κόστος.  

Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει κύριο ρόλο στη φροντίδα των ασθενών, λόγω 

της εικοσιτετράωρης παρουσίας του και του συντονισμού της φροντίδας. Ωστόσο, 

διαπιστώνεται έλλειμμα γνώσεων και εξειδίκευσης του προσωπικού, όπως προκύπτει 

από δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες.  

Το βιβλίο με τίτλο «Νοσηλευτική Φροντίδα Ασθενών με Κατάγματα 

Ευθραυστότητας» (Fragility Fracture Nursing) αποτελεί μία διεθνή προσπάθεια για 

την κάλυψη αυτού του ελλείμματος γνώσης. 

Πρόκειται για την ολοκλήρωση μίας προσπάθειας που ξεκίνησε από το 

λεγόμενο «πρότζεκτ του San Servolo». Τον Μάιο του 2017, μία ομάδα νοσηλευτών 

από 29 ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκε στο νησάκι San Servolo της Βενετίας [με την 

ευγενική υποστήριξη των European Interdisciplinary Council on Aging (EICA), 

EFORT, ESCEO, EUGMS, FFN, IAGG-ER, ICON, IOF], με σκοπό τον 

προσδιορισμό και την περιγραφή των γνώσεων που το νοσηλευτικό προσωπικό 

οφείλει να κατέχει ώστε να καλύπτει εξατομικευμένα και ολιστικά τις ιδιαίτερες 

ανάγκες φροντίδας υγείας αυτών των ασθενών.  

Το παρόν πόνημα περιέχει 12 κεφάλαια σχετικά με την οστεοπόρωση και τα 

κατάγματα ευθραυστότητας, την ευπάθεια και τη σαρκοπενία, τις πτώσεις και τη 

δευτερογενή πρόληψη κατάγματος ευθραυστότητας, την ολοκληρωμένη 

νοσηλευτική-γηριατρική αξιολόγηση, την ορθογηριατρική νοσηλευτική σε 

περιβάλλοντα επείγουσας και περιεγχειρητικής νοσηλείας, την κινητικότητα/ 

επανακινητοποίηση, την άσκηση και την πρόληψη των επιπλοκών της ακινησίας, την 

πρόληψη των ελκών πίεσης και τη φροντίδα τραύματος, τη θρέψη και την 

ενυδάτωση, τη νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς με διαταραχές της γνωσιακής 

λειτουργίας, την αποκατάσταση και την έξοδο από το νοσοκομείο, τη συνεργασία με 

την οικογένεια, την ανακουφιστική φροντίδα, τη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου 

και την ορθογηριατρική νοσηλευτική. 

Ο απώτερος σκοπός του βιβλίου και του συνεχιζόμενου πρότζεκτ μέσω της 

εκπαίδευσης ολοένα και περισσότερων συναδέλφων είναι η βελτίωση της ποιότητας 

της νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς με κατάγματα 

ευθραυστότητας.   

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο διαδικτυακά δωρεάν παγκοσμίως λόγω της ευγενούς 

χορηγίας της UCB. Φυσικά διατίθεται και σε σκληρόδετο τόμο με την πληρωμή του 

αντίστοιχου κόστους από την ιστοσελίδα: 

 

https://www.springer.com/in/book/9783319766805.  
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