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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα
είναι σε θέση: 

1. Να περιγράψει τους κοινωνικούς παράγοντες που επη-
ρέασαν την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του τομέα της
δημόσιας υγείας. 

2. Να αναλύσει τη σχέση μεταξύ της πρώιμης κατ’ οίκον
νοσηλείας και της ανάπτυξης της νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας. 

3. Να περιγράψει το κοινωνικό πλαίσιο της νοσηλευτικής
δημόσιας υγείας στις αρχές του 20ού αιώνα στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και την επιρροή του στη φιλοσοφία και τις
ενέργειες των νοσηλευτών δημόσιας υγείας. 

4. Να αναλύσει τους πολιτικούς και οικονομικούς κινδύ-
νους και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν ιστορικά οι νο-
σηλευτές δημόσιας υγείας. 

5. Να αναλύσει την επιρροή που είχε το επάγγελμα του νο-
σηλευτή στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας στον 20ό αιώνα. 

6. Να αξιολογήσει με κριτική σκέψη, εάν υπάρχουν ομοι-
ότητες και διαφορές στη φιλοσοφία και την πρακτική
της Νοσηλευτικής δημόσιας υγείας του πρόωρου 20ού
αιώνα και του σήμερα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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Σ ήμερα ορίζουμε τη δημόσια υγεία ως “αυτό
που κάνουμε συλλογικά ως κοινωνία για να δια-
σφαλίσουμε τις συνθήκες στις οποίες οι άνθρω-

ποι μπορούν να είναι υγιείς” (Institude of Medicine,
1988). Οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας υιοθετούν γνώ-
σεις από τη νοσηλευτική, τις κοινωνικές επιστήμες, και
την επιστήμη της δημόσιας υγείας, για να προάγουν την
υγεία του πληθυσμού (APHA, Public Health Nursing Sec-
tion, 1996). Η επιστήμη της δημόσιας υγείας και το επάγ-
γελμα του νοσηλευτή δημόσιας υγείας είναι, από τη φύ-
ση τους, κοινωνικά εγχειρήματα που είναι αδιάσπαστα
από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δυνάμεις. Κατά
συνέπεια, η ιστορία της δημόσιας υγείας και της Νοση-
λευτικής δημόσιας υγείας έχει σημαδευτεί από τη δρά-
ση προοδευτικών μεταρρυθμιστών που προκάλεσαν το
κοινωνικό κατεστημένο και τις πεποιθήσεις της εποχής
για να βελτιώσουν την υγεία του πληθυσμού. 

Τα ιστορικά πρόσωπα της δημόσιας υγείας αποκρί-
θηκαν στις επιδημίες, τη φτώχια, τις κοινωνικές επανα-
στάσεις, και τα διεθνή γεγονότα όχι μόνο για να αποτρέ-
ψουν την περαιτέρω εξάπλωση των ασθενειών στο πλη-
θυσμό αλλά και για να κατανοήσουν τη φύση της μολυ-
σματικής ασθένειας και τις πολιτικές και κοινωνικές αλ-
λαγές που πρέπει να γίνουν, για να αποτραπεί η έναρξη
της ασθένειας. Οι ήρωες της δημόσιας υγείας στην
ιστορία υπογράμμισαν την ανάγκη για κοινωνική δικαιο-
σύνη, ευρεία αλλαγή συστημάτων, και πολιτική δράση
υπέρ της υγείας ολόκληρου του πληθυσμού και όχι μό-
νο των ατόμων με τα οποία ήρθαν σε επαφή. Οι ιστορι-
κοί ηγέτες της δημόσιας υγείας διατήρησαν επίσης ευ-
ρεία αντίληψη της ευθύνης τους για την βελτίωση της
υγείας και της υποχρέωσης τους να εξετάσουν τις συν-
θήκες που επιφέρουν προβλήματα υγείας. Οι αναμορ-
φωτές της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας θεώρησαν τη
κοινωνική δικαιοσύνη ως κεντρική έννοια της νοσηλευτι-
κής και αναπόσπαστο τμήμα της εργασία του νοσηλευ-
τή. Η Lillian Wold και η Lavinia Dock είναι μεταξύ εκεί-
νων που έκαναν τη νοσηλευτική να αποτελεί αντικείμενο
“διακεκριμένης ανησυχίας… για κοινωνική δικαιοσύνη”
όπως αναφέρεται στον κώδικα ηθικής του 2001 για τους
νοσηλευτές (ANA, 2001). Η Wald, η Dock, και άλλες
αγανακτούσαν από τα καταστρεπτικά αποτελέσματα της
φτώχειας και των εθνικών ανισοτήτων. Αυτές οι νοση-
λεύτριες μετέτρεψαν την αγανάκτησή τους, σε δράση
στην εργασία τους για τη δημιουργία πιο προοδευτικών
πολιτικών υγείας.

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Πολύ πριν να αρχίσει να εμφανίζεται η επιστήμη της δη-
μόσιας υγείας, οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν αναγνωρίσει
τη σύνδεση μεταξύ υγιεινής και ασθένειας. Με την πάρο-
δο του χρόνου αυτή η σύνδεση αυξήθηκε από την ανά-
πτυξη δομών για την προώθηση της υγιεινής, την έρευνα
για τις πηγές ασθένειας και την απομόνωση των μολυ-
σματικών πρακτόρων. Τελικά, η σύνδεση μεταξύ της μο-

λυσματικής ασθένειας και της φτώχειας άρχισε να γίνε-
ται κατανοητή. 

Αρχικά Βήματα στην Υγιεινή

Στην ιστορία της δημόσιας υγείας, οι επιδημίες καταλαμ-
βάνουν προεξέχουσα θέση μεταξύ των καταστάσεων
που λειτούργησαν προς όφελος της υγείας της κοινότη-
τας” (Rosen, 1993, σελ. 196). Το κλασικό έργο “Ιστορία
της Δημόσιας Υγείας” του Rosen (1993) δηλώνει ότι οι
αρχαίοι πολιτισμοί από την Ινδία και την Αίγυπτο και έως
και 2000 έτη π.Χ. φαίνεται πως έδιναν προσοχή στη σχέ-
ση μεταξύ της υγιεινής και της καλύτερης διαβίωσης (Ει-
κόνα 1-1). Ο Rosen, ένας από τους ιστορικούς ηγέτες
στην ανάπτυξη του κινήματος της δημόσιας υγείας στο
δυτικό πολιτισμό, περιγράφει ανασκαφές που παρουσιά-
ζουν στοιχεία υπονόμων και αποχετευτικών συστημάτων
εντός των πόλεων, εγκαταστάσεων λουτρών, και συστή-
ματα σύνθετης παροχής νερού που ήταν σε λειτουργία
από τους αρχαίους πολιτισμούς (Rosen, 1993). Η μεταβι-
βαστικότητα της ασθένειας αναγνωρίστηκε, πολύ πριν να
γίνουν κατανοητές οι αιτίες της ασθένειας, καθώς οι
πληθυσμοί υπέφεραν από διφθερίτιδα, ελονοσία, ευλο-
γιά και πολλές άλλες ασθένειες γνωστές έως και σήμε-
ρα. Το έργο “αέρας, νερό, πυρ και γη” που γράφτηκε
από έναν έλληνα φιλόσοφο και παροχέα υπηρεσιών υγεί-
ας στον πέμπτο αιώνα Π.Χ., ήταν η πρώτη γνωστή περι-
γραφή της σχέσης μεταξύ του περιβάλλοντος και της
ασθένειας (Rosen, 1993). 

Αργότερα οι Ρωμαίοι άφησαν τα σημάδια τους στην
ιστορία δημόσιας υγείας με την προσοχή τους στην κα-
θαριότητα του νερού, μέσω εκτενών υδραυλικών συστη-
μάτων νερού και υγιεινής. Τα μοναστήρια που κατά το
Μεσαίωνα ήταν πρότυπα για την αστική οργάνωση (και
πιo πρόσφατα πρότυπα για τα νοσοκομεία), εστίαζαν στη
δημιουργία ευάερων κτιρίων και δωματίων, καθαρών εγ-
καταστάσεων, και συστημάτων ατομικής υγιεινής. Δεν
πέρασε απαρατήρητο ότι οι κάτοικοι και οι συχνοί επι-
σκέπτες στα μοναστήρια ήταν υγιέστεροι από το ευρύ
κοινό (Rosen, 1993). Οι αγορές, το κέντρο της ρωμαϊκής
κοινοτικής ζωής, επίσης κρατούνταν σε καλή κατάσταση.
Οι κάτοικοι έδειχναν την δέουσα προσοχή για να διατη-
ρήσουν τους χώρους καθαρούς, δεδομένου ότι τα χαλα-
σμένα τρόφιμα ήταν γνωστό πως συνδέονται με την
ασθένεια. 

Η Aνάπτυξη της Eπιστήμης της Δημόσιας 
Υγείας 

Η περίοδος 1500-1750 ήταν μια εποχή του επιστημονι-
κής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην ανατομία και τη φυσιολο-
γία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραδείγμα-
τος χάριν, άρχισε να γίνεται κατανοητή η έννοια της κυ-
κλοφορίας του αίματος. Η θεωρία για το μίασμα που
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για
να περιγράψει τις πηγές ασθένειας, πρότεινε ότι τα αέ-
ρια που προέρχονται από οργανική ουσία, που συχνά
συνδέεται με ανθυγιεινές συνθήκες, είναι η αιτία της
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ασθένειας. Προς το τέλος του 1700s, ο Antony Van Le-
euwenhoek των Κάτω Χωρών ανακάλυψε τα βακτηρίδια
μέσω του πρώιμου μικροσκοπίου του, αλλά για ακόμη
έναν αιώνα, “ο κακός αέρας” και η βρωμιά ήταν οι κυριό-
τερες αιτίες της ασθένειας (Rosen, 1993). 

Ο John Snow, κατά τον Rosen (1993) ένας από τους
μεγαλύτερους επιδημιολόγους του κόσμου, ήταν μεταξύ
εκείνων που, στις αρχές του 19ου αιώνα, άρχισαν να
αναγνωρίζουν την παρουσία ζωντανών οργανισμών ως
πηγή μόλυνσης (Εικόνα 1-2). Χωρίς ποτέ να απομονώσει
ή να ανιχνεύσει τον πραγματικό βάκιλο που προκαλεί τη
χολέρα, ο Snow το 1854 την Επιδημία χολέρας του Λον-
δίνου επισήμανε την πηγή των θανάτων και την συσχέτι-
σε με τη ρύπανση σε ένα σημείο του ποταμού του Τάμε-
ση όπου υπήρχε η παροχή νερού της πόλης. 

Ο Διαφωτισμός, δηλαδή το τελευταίο μισό του δέκα-
του όγδοου αιώνα και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα,
ήταν εποχή συνταρακτικών αλλαγών και πολλών επιστη-
μονικών ανακαλύψεων. Κατά τον Rosen αποτελεί “μέ-
τριας τάξης κίνημα” από το οποίο οι φτωχοί πληθυσμοί
δεν κέρδισαν και πολλά (Rosen, 1993, σελ. 157). Η Βι-
κτωριανή περίοδος στις αρχές του 1800 έφερε τη ση-
μαντικότερη Βιομηχανική Επανάσταση και μια γρήγορη
αύξηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Καθώς οι άν-
θρωποι συγκεντρώθηκαν προς τη βιομηχανία και τους
μαζικούς χώρους εργασίας, στις πόλεις επικράτησε συ-
νωστισμός. Τελικά ο αστικός δείκτης θνησιμότητας νη-
πίων έγινε πολύ υψηλός μεταξύ των φτωχών, ανατρέπον-
τας το μειωμένο ποσοστό θανάτου που επικρατούσε
προς το τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα. Ο υψηλός
δείκτης θνησιμότητας νηπίων έγινε αντιληπτό πως οφεί-
λεται σε μια αύξηση στην κατανάλωση οινοπνεύματος,
σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τη σχετική παραμέλη-
ση και ανάρμοστη φροντίδα νηπίων, και τη φτωχή δια-
τροφή (Rosen, 1993). Εκείνοι που ωφελήθηκαν από τις
επιστημονικές ανακαλύψεις του Διαφωτισμού ήταν πρό-

θυμοι να μεταφράσουν αυτές τις νέες ιδέες στους φτω-
χούς, αλλά αντ' αυτού υπογράμμισαν επίσης την από-
σταση που υπήρχε μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Οι πλη-
θυσμοί που ζουν στην ένδεια, παραδείγματος χάριν,
ήταν απίθανο να έχουν τους πόρους ή την ευκαιρία να
προσαρμόσουν το ανθυγειινό περιβάλλον διαβίωσής
τους, παρόλο που τους έλεγαν ότι σύμφωνα με επιστη-
μονικές ενδείξεις πρέπει να ζουν σε ευάερα σπίτια και
όχι συνωστισμένοι σε κελάρια και καλύβες (Rosen,
1993).

Διαχείριση της Απόκρισης 

Η απόκριση στις εκδηλώσεις ασθενειών ακολούθησε την
αύξηση κατανόησης της ασθένειας, προτρέποντας τους
ανώτερους υπαλλήλους να αποκριθούν στην ασθένεια
στις κοινότητές τους δείχνοντας προσοχή στην πρόλη-
ψη. Παρά το γεγονός ότι ο μηχανισμός της μετάδοσης
των ασθενειών ήταν ακόμα άγνωστος, οι ασθένειες όπως
η λέπρα, η βουβωνική πανούκλα, και η σύφιλη παρείχαν
στοιχεία που συνέβαλαν στον περιορισμό της διάδοσης
της ασθένειας. Σαν ιδιαίτερα μολυσματικές ασθένειες, η
λέπρα και πανούκλα είχαν και οι δύο εξέχουσα θέση στη
μεσαιωνική ιστορία δημόσιας υγείας, και προκαλούσαν
τρόμο στο δέκατο έκτο και δέκατο έβδομο αιώνα. Οι
γραπτές εκθέσεις των επιδημιών λέπρας παρουσιάζουν
στοιχεία για την απομόνωση των ατόμων με την ασθέ-
νεια και τις προσπάθειες να προληφθεί η διάδοσή του.
Οι προσπάθειες απομόνωσης ήταν αυστηρές και κατα-
στρεπτικές για τις οικογένειες που επηρεάστηκαν από τη
λέπρα, αφού επιβαλλόταν εξορία για όλη τη διάρκεια
ζωής των ατόμων, σε ένα χωριστό τόπο, μακριά από όλη
την κοινοτική ζωή. Αυτές οι προσπάθειες, εντούτοις, εί-
χαν την επιθυμητή επίδραση της μείωσης της εξάπλω-
σης της ασθένειας. Τα μέτρα που λαμβάνονταν για τη
λέπρα είναι τα πρώτα στοιχεία προφύλαξης και απομό-

ΕΙΚΟΝΑ 1.1   Ιστορική απεικόνιση των πρόωρων θεωριών για την ασθένεια και των επιτευγμάτων της δημόσιας υγείας. 
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νωση που παρέχονται μέσω της υποβολής εκθέσεων
ασθένειας σε ανώτερους υπαλλήλους. 

Η βουβωνική πανούκλα δεν ήταν χρόνια μολυσματική
ασθένεια, αλλά ήταν συχνά μοιραία. Τα θύματα της πα-
νούκλας, καθώς επίσης και κάθε άτομο με το οποίο ήρ-
θαν σε επαφή ήταν σε καραντίνα για μεγάλες χρονικές
περιόδους. Αυτό αποτέλεσε την βάση για τη χρησιμοποί-

ηση των Δικαστικών Αρχών που θα διαχωρίζουν προσω-
ρινά κάποια μέλη της κοινότητας για να διαφυλάξουν την
υγεία των άλλων. Αυτή η νομική πρόοδος χρησιμοποι-
ήθηκε και στην πανδημία ευλογιάς στην Ευρώπη το 18
αιώνα (και προτού να αναπτυχθεί η νέα έννοια του εμβο-
λιασμού από τον Edward Jenner) (Rosen, 1993). 

Η σύφιλη ήταν επίσης ένα αυξανόμενο πρόβλημα

ΕΙΚΟΝΑ 1-2   Χρονοδιάγραμμα των σύγχρονων μετασχηματισμών και των κοινωνικών πλαισίων στη δημόσια υγεία και την νοσηλευτική. 
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στην Ευρώπη το δέκατο έκτο και δέκατο έβδομο αιώνα
και ήταν μια πιο ιογόνος μορφή της ασθένειας από αυτή
που ξέρουμε σήμερα. Αρχικά αναγνωρίστηκε ως σεξουα-
λική ασθένεια. Ωστόσο, την εποχή εκείνη υπήρχε δυσκο-
λία συζήτησης των σεξουαλικών θεμάτων, και, κατά συ-
νέπεια, υπήρξε μια ανοικτή εκστρατεία σχετικά με την
ασθένεια και πώς να αποφευχθεί. Αυτό είχε μια αξιοπρό-
σεχτη επίδραση στην εξάπλωση της ασθένειας μέχρι να
αναπτυχθεί ο κοινωνικός στιγματισμός της σύφιλης ως
ασθένειας της “τάξη μετρίων ηθών” που άρχισε να ακμά-
ζει και να εμποδίζει τις εκστρατείες για τον έλεγχο της
ασθένειας (Rosen, 1993, σελ. 74).

Οι Γεννήτορες της Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας 

Πολύ πριν η νοσηλευτική αρχίσει να τυποποιείται στον
19ο αιώνα, οι οικογένειες που έπεσαν θύματα των επιδη-
μιών λάμβαναν φροντίδα από τις μητέρες, τις αδελφές,
και τις κόρες της οικογένειας. Η φροντίδα των αρρώ-
στων είναι, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, “θηλυκή
μαθητεία” που ενσωματώθηκε στο ρόλο των γυναικών
στην οικογένεια και την κοινότητα ως ένα φυσικό στοι-
χείο του γυναικείου χαρακτήρα και του καθήκον τους
(Reverby, 1987a, σελ. 5). Η φροντίδα των ασθενών στην
κοινότητα έχει επίσης περιγραφεί ως θεμελιώδης ρόλος
στα πρώιμα θρησκευτικά δόγματα. 

Στο Μεσαίωνα, οι δήμοι άρχιζαν να βλέπουν την
ανάγκη να εντείνουν τις δράσεις για την υγεία και την
υγιεινή στις κοινότητές τους. Οι τοπικοί παροχείς υπηρε-
σιών υγείας υποστηρίχθηκαν από έναν φόρο που επιβαλ-
λόταν στους κατοίκους της πόλης. Κάποιοι θρησκευτικοί
ηγέτες, εκπαιδευτήκαν ως θεραπευτές, υποστηρίχθηκαν
από τα θρησκευτικά δόγματα τους και θεώρησαν την ερ-
γασία τους μια φιλανθρωπική προσπάθεια (Rosen, 1993).
Ομοίως, οι καλόγριες, οι διακόνισσες, και οι γυναίκες
διάφορων θρησκευτικών θέσεων πραγματοποίησαν μια
κοινωνική υπηρεσία με την παροχή φροντίδας στους αρ-
ρώστους στα σπίτια τους. Στην Αγγλία, η διοίκηση δημό-
σιας υγείας παρέμεινε κατά ένα μεγάλο μέρος υπό τοπι-
κό έλεγχο μέχρι το 19ο αιώνα, όταν το ανθρώπινο κό-
στος της εκβιομηχάνισης και της αστικοποίησης προκά-
λεσαν εθνική ανησυχία. Αυτά τα ζητήματα έγιναν δυσκο-
λότερα, λόγω της έλλειψης εθνικών πολιτικών υγείας και
της τοπικιστικής φύσης τους (Rosen, 1993). Ενδεικτικά
αναφέρεται πως οι στατιστικές δημογραφίας γινόταν με
κρατικές έρευνες, υπήρχαν κάποιες εκθέσεις παροχέων
υπηρεσιών υγείας για ορισμένες ασθένειες, και τα αρ-
χεία γεννήσεων και θανάτου που κρατούνταν στα θρη-
σκευτικά όργανα. Αυτή η μεγάλη ποικιλία διαφορετικών
στατιστικών πηγών σήμανε ότι τα αρχεία διατηρούνταν
με αμέτρητους τρόπους μεταξύ των θρησκευτικών, επι-
στημονικών, και δημοτικών αρχών. Αντιθέτως οι Αρχές
στη Γερμανία, διαμόρφωσαν μετά από την επιβολή νό-
μου “τη διοίκηση δημόσιας υγείας” και δημιούργησαν
ένα καλά δομημένο εθνικό πρότυπο που στο οποίο οι
αξιωματούχοι δημόσιας υγείας δρούσαν ως “ιατρική
αστυνομία” (Rosen, 1993, σελ. 137). Ο Johann Peter

Frank ήταν ο επιδρών ηγέτης δημόσιας υγείας στις αρ-
χές του 19ου αιώνα και περιέγραψε τον “ διαφωτισμένο
δεσποτισμό “ σαν μια αυταρχική προσέγγιση στη διατή-
ρηση της υγεία του πληθυσμού. Ήταν ένας από τους
πρώτους που προτείνε ότι “η υγεία των ανθρώπων είναι
ευθύνη του κράτους” (Rosen, 1993, σελ. 138). 

Σημαντικές Κοινωνικές Αλλαγές 

Η φτώχεια στις αγροτικές περιοχές, το υψηλό ποσοστό
μετανάστευσης, και η εισαγωγή της εκβιομηχάνισης στα
αστικά κέντρα, έφερε πολλούς κατοίκους της Ευρώπης
στις πόλεις στις αρχές του 19ου αιώνα. Η ατμομηχανή
και άλλα νέα μέσα, σήμαναν ότι η παραγωγή θα μπο-
ρούσε πλέον να επιτευχθεί με ταχύτητες άγνωστες μέ-
χρι τώρα στους επιχειρηματίες. Οι δουλειές στα εργο-
στάσια στις πόλεις ήταν άφθονες, η στέγαση όμως δεν
ήταν. Οι συνθήκες υγιεινής των οικογενειών και των κοι-
νοτήτων επιδεινώθηκαν καθώς χτίστηκαν φτηνές και
ανεπαρκείς κατοικίες δίπλα στα εργοστάσια. Δεν υπήρ-
χε κανένα κέρδος από την ποιοτική οικοδόμηση, αλλά
αντίθετα, οι εργοδότες διαπίστωσαν ότι είναι πιο αποδο-
τικό να στριμώξουν όσο πιο πολλούς εργάτες και τις οι-
κογένειές τους στον μικρότερο δυνατό χώρο, αφού η
κατοικία άρχισε σύντομα να εκλείπει. Τελικά, οι εργαζό-
μενοι στριμώχθηκαν σε κατοικίες και πολλές οικογένειες
ζούσαν σε χώρους με μόνο έναν εσωτερικό τοίχο, κανέ-
να παράθυρο, και “ελάχιστο χώρο για πρόσβαση στην
πόρτα” τους (Rosen, 1993, σελ. 180). Ο αλκοολισμός
και η ασθένεια, αναπτύχτηκαν έντονα σε αυτήν την
ατμόσφαιρα. 

Μαζί με τις κοινωνικές αλλαγές όπως η εκβιομηχάνι-
ση και η μετανάστευση ήρθαν και αλλαγές στη θεωρεία
των ασθενειών. Μέχρι το μέσο του δεκάτου ένατου αι-
ώνα, η “υγειονομική εποχή”, που πρότεινε ότι η ασθέ-
νεια ήταν μια άμεση συνέπεια της βρωμιάς και της κακής
υγιεινής, άρχισε να αμφισβητείται από τη θεωρία των μι-
κροβίων. Για πολλούς, η διανοητική μετατόπιση μεταξύ
της ασθένειας ως αποτέλεσμα της πίστης, της άγνοιας
και της ανηθικότητας, στην έννοια ότι η ασθένεια προκα-
λείται από κάτι “ηθικά ουδέτερο”, το μικρόβιο ήταν μια
πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση (Reverby, 1987a, σελ. 7).
Όσο η θεωρεία της ύπαρξης των μικροβίων αυξανόταν,
ο Edwin Chadwick ενίσχυσε και προώθησε τη σχέση με-
ταξύ των ρύπων και της ασθένειας μέσω της εμμονής
του στη “θεωρία για το μίασμα” με την “Έκθεση υγειονο-
μικών συνθηκών του εργαζόμενου πληθυσμού της Μεγά-
λης Βρετανίας. Ο Chadwick στη διάσημη έκθεση του πε-
ριέγραψε ισχυρά επιδημιολογικά στοιχεία για τον επανα-
προσανατολισμό των προσπαθειών δημόσιας υγείας και
δημόσιας πολιτικής και την εφαρμογη αποχετευτικών με-
θόδων για τα αστικά απόβλητα προκειμένου να βελτιω-
θεί η κατάσταση της υγείας συνολικά, με τη μείωση των
παραγόντων πρόκλησης ασθένειων (Rosen, 1993). Η Ni-
ghtingale, όπως και άλλοι δεν αποδέχθηκε την θεωρεία
του Chadwick και τόνισε ιδιαίτερα το χαρακτήρα του νο-
σηλευτή, την πειθαρχία, το ήθος, και το πρότυπο της κα-
θαριότητας καθώς και μερικά από τα μεγαλύτερα προτε-
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ρήματά της που την έχουν επηρεάσει θετικά στην άσκη-
ση των καθηκόντων της. 

Η θεωρία μικροβίων ήρθε επίσης σε σύγκρουση με
τις έννοιες του κοινωνικού Δαρβινισμού που ήταν κοινές
τότε. Ο Κοινωνικός Δαρβινισμός θεώρησε ότι η φτώ-
χεια και οι συνέπειες της ήταν αποτέλεσμα της τεμπε-
λιάς και της αδυναμίας χαρακτήρας, νομιμοποιώντας με
αυτόν τον τρόπο την αδικία των πόρων μεταξύ των τάξε-
ων. Εκείνοι που αισθανόταν συμπόνια για τους φτωχούς
επιδίωξαν να τους μεταρρυθμίσουν. Οι φιλανθρωπικές
οργανώσεις που επηρεάστηκαν από τον κοινωνικό Δαρ-
βινισμό στο 19ο αιώνα έτειναν να στρέψουν την προσοχή
τους σε μεμονωμένους χαρακτήρες που διαβίωναν στην
φτώχεια και χρησιμοποίησαν μια μονόδρομη σχέση στο
πρότυπο, την εκπαίδευση, και την “ηθική εξύψωση” για
να επιφέρουν την υγιή αλλαγή και για να σταματήσουν
τη μετάδοση της ατυχούς κατάστασης της φτώχειας και
της ασθένειας στην επόμενη γενιά (Shopsis, 1993).

ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η παροχή φροντίδας και η θεραπεία των ατόμων στο
σπίτι και στις κοινότητές τους είναι άτυπο καθήκον, θυ-
σία, προσδοκία, ή μια πράξη αγάπης που πραγματοποι-
ούσαν οι γυναίκες της οικογένειας ή κάποιας θρησκευτι-
κής θέσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Όταν η
εργασία της νοσηλευτικής άρχισε να τυποποιείται, οι εκ-
παιδευμένοι νοσηλευτές αναμενόταν συχνά να είναι ενά-
ρετοι και πειθαρχημένοι, καθώς έφεραν την ηθική και
φυσική καθαρότητα στους φτωχούς και άρρωστους που
την χρειαζόταν. Καθώς η επιστημονική βάση για την
ασθένεια γινόταν ευρέως κατανοητή, οι επισκέπτες νο-
σηλευτές στις Ηνωμένες Πολιτείες εξυπηρετούσαν τους
φτωχούς μέσω των κοινωνικών οργανώσεων και κλήθη-
καν να υποστηρίξουν την ευρύτερη κοινωνική αλλαγή
που θα εξέταζε την υποκείμενη αιτία της ασθένειας. Σε
αυτό το πλαίσιο, η νοσηλευτική δημόσιας υγείας στις
Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκε στο Ίδρυμα της Henry
Street στην πόλη της Νέας Υόρκης, μέσω των ισχυρών
γυναικείων δικτύων με βάση τη φιλοσοφία κοινωνικής δι-
καιοσύνης, την παροχή εκπαίδευσης στην υγεία, και όλα
βασισμένα σε θρησκευτικό υπόβαθρο. 

Φιλανθρωπία και Περιοχή Νοσηλευτικής 
Φροντίδας

Παρόλο που η ατομική φροντίδα κατοίκων παρέχονταν
για χιλιετίες, πολλά παραδείγματα διαμόρφωσης της φι-
λανθρωπικής, συστηματικής φροντίδας στους φτωχούς
άρρωστους, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της
νοσηλευτικής δημόσιας υγείας. Οι νοσηλευτικές υπηρε-
σίες που παρέχονταν από τις ομάδες εκτός θρησκευτι-
κής ιεραρχίας, παραδείγματος χάριν, προερχόταν γενικά
από έναν τοπικό συμβούλιο, συνήθως από πλούσιες “κυ-
ρίες” που ‘θελαν να προσφέρουν ανακούφιση στους
φτωχούς, αλλά οι ίδιες δεν μπορούσαν να παράσχουν

την υπηρεσία. Οι φιλανθρωπικές υπηρεσίες αναπτύχθη-
καν ανεξάρτητα οι μεν από τις δε σε όλες τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Για παράδειγμα η Βuhler-Wilkerson αναφέρει
το 1800 μια φιλανθρωπική προσπάθεια για να εξυπηρε-
τηθούν οι φτωχοί ασθενείς στα σπίτια τους, από την
“κοινότητα γενναιόδωρων Κυριών” στο Τσάρλεστον, νό-
τια Καρολίνα. Αυτές οι γυναίκες, που υποστηρίχθηκαν
από πλούσιες φιλάνθρωπες κυρίες, επισκεπτόταν αυ-
τούς που επιλεγόταν ως φτωχοί για να τους φέρνουν
απλά βασικά τρόφιμα, λάδι λαμπτήρων, και σκεπάσματα.
Ανεκπαίδευτες νοσηλεύτριες, ή κάποιοι συγγενείς που
πληρωνόταν για να ενεργήσουν ως “ νοσηλευτές”, πα-
ρείχαν φροντίδα, τροφή, και φάρμακα κατά τις οδηγίες
του παροχέα υπηρεσιών υγείας όταν λόγο κάποιας συγ-
κεκριμένη ασθένειας απαιτούταν νοσηλεία. Αν και υπήρ-
χε περιορισμός για την παροχή φροντίδας σε άτομα χω-
ρίς ιστορικό αλκοολισμού, “ατίθασης συμπεριφοράς” ή
αντιληπτής τεμπελιάς, η επιτροπή επισκέψεων δεν μπο-
ρούσε τελικά να συμβαδίσει με το μέγεθος της ανάγκης
για υπηρεσίες και τις προφανείς χρόνιες ανάγκες υγείας
εκείνων που ήταν ιδιαίτερα άποροι (Βuhler-Wilkerson,
2001, σελ. 6). 

Αργότερα στο 19ο αιώνα, η νοσηλευτική στην Αγ-
γλία έγινε ο άμεσος πρόδρομος σε αυτό που τελικά επι-
κράτησε ως νοσηλευτική δημόσιας υγείας. Όταν ο Wil-
liam Rathbone, ένας άγγλος επιχειρηματίας, πρόσεξε
πως η σύζυγό του πέθανε επώδυνα στο σπίτι τους, εκτί-
μησε την άνεση που και αυτός και η σύζυγός του έλα-
βαν από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον νοσηλεύτριας Ma-
ry Robinson. Μετά από το θάνατο της συζύγου του, ο
πλούσιος Rathbone θέλησε να επεκτείνει το ίδιο είδος
άνεσης στους φτωχούς ασθενείς στην πόλη του Λίβερ-
πούλ. Επιδίωξε την υλοποίηση ενός πειράματος με την
προσφορά οργανωμένων και τακτικών νοσηλευτικών
υπηρεσιών στους φτωχούς. Αυτές οι υπηρεσίες παρεχό-
ταν αρχικά από την Robinson και έπειτα από επιπλέον
νοσηλεύτριες που προσέλαβε και υποστήριξε ο Rathbo-
ne. Θεωρώντας το πείραμά του επιτυχές, ο Rathbone πι-
στοποίησε πως “αποκαταστάθηκε η υγεία των ανήμπο-
ρων, οι υπεύθυνοι για την τροφή της οικογενείας και οι
μητέρες είχαν και πάλι την ανεξαρτησία τους, και η εξά-
πλωση της αδυναμίας και της ασθένειας είχαν περιορι-
στεί” (Buhler- Wilkerson, 2001, σελ. 20). Από το 1861, ο
Rathbone κατέγραψε τις συμβουλές της Nightingale για
να βοηθηθεί στην κατάρτιση περισσότερων νοσηλευτών.
Στη συνέχεια, η Nightingale εισήγαγε την έννοια της Νο-
σηλευτικής Περιοχής. 

Η επιρροή της Nightingale αυξήθηκε, και οι ηγέτες
της νοσηλευτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεώρη-
σαν τα κείμενα και τις θεωρίες της νοσηλευτικής φροντί-
δας. Όσο οι νοσηλευτές εξοικειωνόταν με την έννοιά της
Νοσηλευτικής Περιοχής, το ενδιαφέρον για την εφαρμο-
γή παρόμοιας πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξα-
νόταν. Ωστόσο η Νοσηλευτική Περιοχή της Nightingale
έλαβε μια ευρύτερη ερμηνεία στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όπου οι θεωρίες της εξάπλωσης της ασθένειας και της
ύπαρξης “μικροβίων” ήταν ευρύτερα αποδεκτές, και γι-
νόταν όλο και περισσότερο κατανοητό πως οι νοσηλευ-
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τές παρείχαν κάτι περισσότερο από την προώθηση της
καθαριότητας και της ανακούφισης. Η αγγλική έννοια
της Νοσηλευτικής Περιοχής μεταφέρθηκε και στους
“επισκέπτες νοσηλευτές” στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου
οι νοσηλευτές αναμένονταν γενικά να εφαρμόσουν τις
πρακτικές για τη μεταδοτική ασθένεια, την πρόληψη της
μετάδοσης ασθενειών, και συγκεκριμένα, να αποτρέ-
ψουν τη μόλυνση των πλουσίων από τους “επικίνδυνα
άρρωστους” (Buhler-Wilkerson, 2001, σελ. 23). Αν και
εστίαζαν ακόμα σε συμπεριφορές που θεωρούταν μη κα-
θαρές, οι αμερικανοί επισκέπτες νοσηλευτές ενσωμάτω-
σαν τη θεωρία μικροβίων στην πρακτική τους, αναγνωρί-
ζοντας ότι η απειλή της μολυσματικής ασθένειας ήταν
σημαντικό μέρος του κινδύνου της δημόσιας υγείας.
Δούλεψαν σκληρά για να φέρουν το μήνυμα της καθα-
ριότητας, της προσωπικής υγιεινής, και της ηθικής μαζί
με τη θεραπεία της ασθένειας και προσπάθησαν να αλ-
λάξουν τις συνήθειες των οικογενειών που επισκέφτηκαν
για να πετύχουν πιο υγιεινές συνθήκες διαβίωσης, βελ-
τίωση των προτύπων ζωής στην οικογένειά τους και με
αυτόν τον τρόπο μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας.
Η προώθηση της ισχυρής, φυσικής και ηθικής ευημερίας
έγινε μια δημοφιλής στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε
από τους νοσηλευτές για να βελτιωθεί η υγεία στις κοι-
νότητες μέσω οδηγιών κατάλληλης καθαριότητας, φρον-
τίδας των παιδιών, της διατροφής, και του τρόπου ζωής
(Buhler-Wilkerson, 2001).

Οι υπηρεσίες επισκεπτών νοσηλευτών συνέχισαν να
αυξάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στις δε-
καετίες του 1870 και του 1880 με αυξανόμενη υποστήρι-
ξη από θρησκευτικές και φιλανθρωπικές χορηγίες και
χάρις σε “πλούσιες κυρίες” που παρείχαν καθοδήγηση
και επίβλεψη (Buhler- Wilkerson, 1989, ρ 48). Από την αρ-
χή του 20ου αιώνα, οι επισκέπτες νοσηλευτές στη Βο-
στώνη, τη Φιλαδέλφεια, το Σικάγο, την Ουάσιγκτον, τη
Βαλτιμόρη, το Λος Άντζελες, και άλλες πόλεις των ΗΠΑ
παρείχαν αυτήν την υπηρεσία μέσω αυτών των φιλαν-
θρωπικών αντιπροσωπειών καθώς επίσης και μέσω κά-
ποιων τμημάτων υγείας (Buhler-Wilkerson, 1989).

H Lillian Wald στη Henry Street 

Η Lillian Wald διάβασε για τις αυξανόμενες έννοιες της
Νοσηλευτικής Περιοχής και των επισκεπτών νοσηλευτών
και ήταν πρόθυμη και η ίδια να εργαστεί για να βοηθήσει
όσους ήταν άρρωστοι και φτωχοί (Εικόνα 1-3). Το 1893,
στρατολόγησε την Mary Brewster, μια συμμαθήτρια και
πτυχιούχο της Νοσηλευτικής σχολής της Bellevue, της
Νέας Υόρκης, και κινήθηκε προς την ανατολική πλευρά
της Νέας Υόρκης στο νησί του Μανχάταν, όπου η εκβιο-
μηχάνιση επέφερε προβλήματα παρόμοια με αυτά στην
Ευρώπη. Με τη βοήθεια ενός πλούσιου φίλου και προ-
στάτη, που ήταν πρόθυμος να υποστηρίξει την προσπά-
θειά τους, οι Wald και Brewster μετακόμισαν σε ένα δια-
μέρισμα σε περιοχή νέων μεταναστών και φτωχών εργα-
ζόμενων και έγιναν γρήγορα γνωστές στην κοινότητα για
την προθυμία τους και τη δυνατότητα να παράσχουν νο-
σηλευτικές υπηρεσίες στα σπίτια των κατοίκων, όπου οι

χρόνιες και οι μολυσματικές ασθένειες ήταν εξαιρετικά
κοινές λόγω των συνθηκών διαβίωσης (Εικόνα 1-4). 

Όσο οι Wald, Brewster, και έπειτα άλλοι προσέλκυ-
σαν περισσότερους νοσηλευτές σε “ Ιδρύματα νοσηλεί-
ας” οι περιορισμοί της μεταχείρισης της ασθένειας και
της προσφοράς της υγειονομικής αγωγής σε μεμονωμέ-
να σπίτια, χωρίς προσοχή στα κοινωνικά και περιβαλλον-
τικά εμπόδια μεταξύ ολόκληρων των κοινοτήτων και των
πληθυσμών, έφεραν μια αυξανόμενη απογοήτευση. Μια
μεγάλη οικογένεια που ζει σε ένα δωμάτιο χωρίς παρά-
θυρα δεν αναμένεται να προσέξει τις συμβουλές για τη
βελτίωση του εξαερισμού και τη διατήρηση των προτύ-
πων της υγιεινής και καθαριότητας. Μια έγκυος γυναίκα
με μια δύσκολη όγδοη εγκυμοσύνη δεν ήταν πιθανό να
βελτιώσει τα διατροφικά πρότυπά της όταν η οικογένειά
της έτρωγε μόνο ψωμί και μερικά πενιχρά λαχανικά. Επι-
σκέπτες νοσηλευτές όπως η Wald κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι ο ανασχηματισμός των υπαρχόντων συνθηκών
που δημιουργούν και διαιωνίζουν την ασθένεια ήταν η
μόνη ελπίδα για την επικράτηση της ανακούφισης στις
κοινότητές τους. Τελικά, οι νοσηλευτικές οργανώσεις σε
άλλες πόλεις όπως η Βαλτιμόρη και η Βοστώνη άρχισαν
να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεράσματα και διοργα-
νώθηκαν ευρύτερες συζητήσεις με βάση τα συνέδρια και
τη βιβλιογραφία της δημόσιας υγείας (Buhler- Wilkerson,
1989). Η Buhler-Wilkerson περιγράφει πως η Wald ανέ-
φερε ότι “η προτροπή προς τους φτωχούς να εφαρμό-
σουν τα τελευταία συμπεράσματα της επιστήμης χωρίς
ταυτόχρονα να επέλθουν μεταρρυθμίσεις στην κατοικία,
την προστασία παιδιών και τις αμοιβές είναι απάνθρωπα
ειρωνικό εκ μέρους των νοσηλευτών” (Buhler- Wilkerson,
1989, σελ. 97). Η Φιλανθρωπική Φροντίδα συνέχισε μόνο
ως μορφή υπηρεσίας προς τους φτωχούς, αποφεύγον-
τας την ταξική σύγκρουση και παρέχοντας προσωρινή
ανακούφιση στους ανθρώπους, χωρίς να επιδιώκει συν-
θήκες αλλαγής, διαιωνίζοντας με αυτόν τον τρόπο την
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ΕΙΚΟΝΑ 1-3   Lillian Wald 1910 Εικόνα της κατά την παροχή υπηρε-
σίας επισκεπτών νοσηλευτών της Νέας Υόρκης. Εικόνα κατά την πα-
ροχή της υπηρεσίας επισκεπτών νοσηλευτών της Νέας Υόρκης. 
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έννοια ότι τα αδύνατα άτομα, και όχι η άδικη κοινωνία,
δημιουργούν τις ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Η
υπηρεσία, δεν συμμετείχε στη μεταρρύθμιση, αγνόησε
τις συνέπειες της εκβιομηχάνισης και της αστικοποίησης
και ενίσχυσε τις ανισότητες (Reisch & Andrews, 2001). Η
Annie Brainard το 1922 στο βιβλίο της “η εξέλιξη της Νο-
σηλευτικής δημόσιας υγείας” περιγράφει τις διαφορές
μεταξύ της Νοσηλευτικής Περιοχής “των πρώιμων διακο-
νισσών” και τις αντίστοιχες του εικοστού αιώνα, λέγον-
τας ότι τα τελευταία συνδύασαν “φιλανθρωπία, και επι-
στήμη” παρόλο που διατήρησαν τις φιλανθρωπικές αρ-
χές “ευγενείς τρόποι και προσφορά” που παρείχαν οι
θρησκευτικές μητέρες (Brainard, 1922, σελ. 103). 

Τελικά η εγκατάσταση των νοσηλευτών στην Henry
Street έγινε γνωστή ως “Henry Street Settlement House”
και διαμορφώθηκε με βάση άλλα ιδρύματα εκείνης της
περιόδου, όπως αυτό της φίλης και συνάδελφου της
Wald, της Jane Addams υπεύθυνης του Ιδρύματος Hull
House στο Σικάγο. Το ίδρυμα της Henry Street όχι μόνο
υποστήριξε τους επισκέπτες νοσηλευτές που πίστευαν
στην κοινωνική μεταρρύθμιση αλλά ενθάρρυνε και φιλο-
ξένησε μια ατμόσφαιρα ριζοσπαστικής διανόησης. Οι
ηγέτες των Ιδρυμάτων έτειναν να έχουν ισχυρή φιλοσο-
φία υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, θρησκευτικό υπό-
βαθρο, και κατεύθυνση προς τη λήψη μέτρων. Επίσης
συχνά επηρεάστηκαν από σοσιαλιστικά κινήματα και φε-
μινιστικές θεωρίες της περιόδου (Reisch & Andrews,
2001). Η Wald και οι νοσηλευτές της Henry Street δεν
αποτέλεσαν εξαίρεση σε αυτό και ενέργησαν ως διαμορ-
φωτές κοινής γνώμης στους νοσηλευτές συναδέλφους
τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Χρηματοδότηση των Αρχικών Δραστηριοτήτων
της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας 

Οι υπηρεσίες επισκεπτών νοσηλευτών υποστηρίχτηκαν
από φιλανθρωπικές ενώσεις, θρησκευτικές ομάδες, και

τοπικές κυβερνήσεις από την αρχή του 20ού αιώνα στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Δεδομένου ότι η γνώση για την επι-
στημονική βάση της ασθένειας αυξήθηκε, το ποσοστό
της εκκλησιαστικής υποστήριξης μειώθηκε, και οι φιλάν-
θρωποι που επιδίωκαν να υπάρχει “τάξη στην πόλη” πα-
ρείχαν μεγαλύτερη υποστήριξη (buhler-Wilkerson, 2001,
σελ. 25). Για κάποιο διάστημα, τα νοσοκομεία υποστήρι-
ξαν επίσης τις υπηρεσίες επισκεπτών νοσηλευτών στους
φτωχούς, ελπίζοντας να μειώσουν τη δαπανηρή φροντί-
δα τους και να διδάξουν τους φτωχούς πως να μείνουν
υγιείς, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις δαπάνες αυ-
τών που είναι λιγότερο πιθανό να πληρώσουν για τις
υπηρεσίες του νοσοκομείου. Μέχρι το 1909 στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, υπήρχαν εκατοντάδες ενώσεις επισκε-
πτών νοσηλευτών, που διοικούνταν από συμβούλια, ή
που κατευθύνονταν από νοσηλευτές ή “γυναίκες ηγέτες”
και χρηματοδοτούνταν από φιλανθρωπικούς εράνους. Σε
αυτήν την ατμόσφαιρα η Wald βρήκε υποστήριξη και φι-
λανθρωπική ενίσχυση για τις προσπάθειές της στη Henry
Street. Ο Jacob Schiff, ένας προσωπικός φίλος και ένας
από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της, ήταν ο πρώ-
τος που δέχθηκε να πληρώσει το μίσθωμά της και να
εξασφαλίσει τις δραστηριότητές της στη Henry Street.
Σύντομα μετά από αυτό, αγόρασε στη Wald και τους συ-
ναδέλφους της το πρώτο σπίτι τους στη Henry Street. Η
Wald κράτησε στενή επαφή με τους πλούσιους φίλους
της σε όλη τη σταδιοδρομία της, τους κράτησε ενήμε-
ρους για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και διατήρη-
σαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. 

Ένα Προοδευτικό Κίνημα 

Η ταραχώδης περίοδος του 19ου αιώνα στις Ηνωμένες
Πολιτείες και την Ευρώπη έφερε την μεγάλη αλλαγή μέ-
σω της μεγάλης κλίμακας μετανάστευσης και της εκβιο-
μηχάνισης, του μετασχημάτισε των γεωργικών κρατών
σε βιομηχανικά, με τεράστια αστικά κέντρα που προσπα-

ΕΙΚΟΝΑ 1-4   Μια νοσηλεύτρια δημόσιας υγείας
που κόβει δρόμο διασχίζοντας τις στέγες για
την αποφυγή των σκαλοπατιών των κατοικιών.
Εικόνα κατά την παροχή της υπηρεσίας επισκε-
πτών νοσηλευτών της Νέας Υόρκης. 
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θούσαν να φιλοξενήσουν γρήγορα, τον μεγάλο αριθμό
εργαζομένων. Μεταξύ 1820 και 1910, 30 εκατομμύρια
άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες κινήθηκαν προς τις αμε-
ρικανικές πόλεις. Συγχρόνως, οι περιοχές μετασχηματι-
ζόταν από αγροτικές σε αστικά κέντρα. Οι τραγικές συν-
θήκες διαβίωσης και απασχόλησης για τους εργαζομέ-
νους και τις οικογένειες τους, συνόδευσαν και την αύξη-
ση της μεγάλης επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, οι αφροαμερικάνοι αγωνίστηκαν για την
απελευθέρωση από τη σκλαβιά, από τη φτώχεια και τη
διάκριση. Οι νοσηλευτές και η κοινότητα της Henry Stre-
et επιδίωξαν να βρουν από κοινού τις κοινωνικές λύσεις
για να πραγματοποιήσουν μια υγιή αλλαγή, προσπαθών-
τας να ενεργήσουν στο ανθυγιεινό περιβάλλον παρά στη
συμπεριφορά του ατόμου. Η ρητορική του κοινωνικού
Δαρβινισμού, της ηθικής ανόδου, και της παραδοσιακής
φιλανθρωπικής εργασίας επηρέαζε ακόμα τις συζητή-
σεις τους, δεδομένου ότι πίστευαν πως οι προσεγγίσεις
κοινωνικής δικαιοσύνης βοηθούσαν στην ανακούφιση
του πόνου στις κοινότητές τους. Αυτές οι συζητήσεις
τροφοδοτήθηκαν επίσης από την έρευνα και τα νέα επι-
δημιολογικά στοιχεία που αποδείκνυαν τη σχέση μεταξύ
των χαμηλών μισθών, των ανεπαρκών συνθηκών εργα-
σίας, και της φτωχής υγείας. 

Οι προνομιούχες λευκές γυναίκες βίωναν επίσης
εξαιρετικές αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιό-
δου. Τα ποσοστά γονιμότητας μεταξύ των λευκών γυναι-
κών στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώνονταν, και εισάγονταν
όλο και περισσότερο σε υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευ-
σης με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται όλο και περισσό-
τερες νέες ευκαιρίες για αυτές (Roberts, 1995). Αυτό
επέτρεψε σε πολλές γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιο-
δρομίες εκτός σπιτιού και να αναμιχθούν σε πολιτικά ζη-
τήματα. Το κίνημα του Ιδρύματος παρείχε ένα περιβάλ-
λον όπου οι γυναίκες μπόρεσαν να ζουν αυτόνομα και να
κινητοποιηθούν γύρω από ζητήματα μεγάλης σημασίας
για αυτές και τις κοινότητες στις οποίες ζούσαν και εξυ-
πηρετούσαν. Συγκεκριμένα, το ίδρυμα της Henry Street
διευκόλυνε τους νέους ρόλους για τις γυναίκες και τις
νοσηλεύτριες, παρέχοντας τους δυνατότητες ηγεσίας
και επιρροής σε περιοχές που προηγουμένως ήταν δια-
θέσιμες μόνο στους άνδρες. Η Νοσηλευτική δημόσιας
υγείας γεννήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετι-
κής μετάβασης από μια βικτοριανή περίοδο καταστολής
της γυναικείας ευκαιρίας σε μια ατμόσφαιρα όπου οι γυ-
ναίκες συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να αρχίσουν
να προκαλούν τις δομές και τα συστήματα (Εικόνα 1-5). 

Μέχρι το τέλος του 1800s και τις πρώτες δεκαετίες
του 20ου αιώνα, η φτώχεια, και όχι η ηθική ή η προσωπι-
κή καθαριότητα, αναδεικνυόταν όλο και περισσότερο
από τους κοινωνικούς μεταρρυθμιστές ως αιτία των κοι-
νωνικών προβλημάτων και της φτωχής υγείας στις κοινό-
τητες (Reisch & Andrews, 2001). Η Wald, η συνάδελφος
της Lavinia Dock, και άλλες στην Henry Street δεν διαχώ-
ριζαν την ανάγκη για κοινωνική μεταρρύθμιση, προκειμέ-
νου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες υγείας εκείνων που
ζουν στη φτώχεια, από τις ευθύνες τους ως νοσηλευτές.
Έγινε αντιληπτό πως η ψήφος για τις γυναίκες, τα αστι-

κά δικαιώματα για τις μειονότητες και τις γυναίκες, και η
πρόληψη του πολέμου είναι απαρατήρητες για τη βελ-
τίωση και την προστασία της υγείας ολόκληρου του πλη-
θυσμού. Κατά συνέπεια, έγιναν μέρος ενός προοδευτι-
κού κοινωνικού κινήματος με σκοπό να αλλάξουν το τρέ-
χον κοινωνικό περιβάλλον και να δημιουργήσουν ευκαι-
ρίες για τις γυναίκες και τις νοσηλεύτριες. Η πρόληψη, η
κινητοποίηση της Κοινότητας για την προώθηση της
υγείας, και οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις
ανάγκες υγείας ήταν τα αρχικά εργαλεία του νοσηλευτή
δημόσιας υγείας. Η παροχή της πρακτικής τους έξω από
την ιατρική ιεραρχία και μακριά από τις δομές νοσοκο-
μείων σήμαινε ότι χρειαζόταν υποστήριξη σε ευρεία βά-
ση που θα αναγνώριζε την αξία της πρόληψης και του
ρόλου των νοσηλευτών δημόσιας υγείας στην προώθηση
της υγείας. Η προκύπτουσα αναγνώριση έκανε τις νοση-
λεύτριες δημόσιας υγείας πιο προσιτές και υπεύθυνες
μεταξύ των κοινοτήτων και επέκτειναν το πεδίο εργασίας
τους (Melosh, 1982, σελ. 133). Οι νοσηλευτές δημόσιας
υγείας στο Henry Street, όπως και στο Hull House στο Σι-
κάγο, χρησιμοποίησαν την ισχυρή λαϊκή υποστήριξη της
κοινότητά τους, αλλά και τους πλούσιους υποστηρικτές
που διέθεταν δημόσια πολιτική επιρροή, υπέρ των βελ-
τιώσεων στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Για τη
Wald, αυτό σήμανε εναντίωση στα κοινωνικά ζητήματα
που προσκρούουν στην υγεία όπως ο πόλεμος, η παιδική
εργασία, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και η Κου
Κλουξ Κλαν, αλλά και χρησιμοποίηση των αρχών δημό-
σιας υγείας για την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων για
να εκθέσουν τα κοινωνικά προβλήματα και να προωθή-
σουν λύσεις. Οι Michael Reisch και Janice Andrews
(2001) περιγράφουν το Ίδρυμα της Henry Street ως “ση-
μείο εστίασης για ειρηνικές δραστηριότητές” που άρχισε
πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
Ήταν μια ένωση “μεταξύ των θρησκευτικών ειρηνιστών,
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ΕΙΚΟΝΑ 1-5   Παρέλαση ψήφου Πόλη της Νέας Υόρκης, 6 Μαΐου 1912.
Ευγενική χορηγεία του τμήματος βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, τυπωμέ-
νων υλών και φωτογραφιών [ψηφιακή ταυτότητα cph 3a52079]. 
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των αντιπολεμικών διανοούμενων, των αριστοκρατικών
μεταρρυθμιστών, και των ριζοσπαστών αντιπάλων του
“ιμπεριαλιστικού πολέμου” “ (Reisch & Andrews, 2001,
σελ. 4-3). Για τη Wald, ο φιλειρηνισμός ήταν μια φυσική
απόφυση των συζητήσεων και της κοινωνικής ανάλυσης
των αιτιών του πολέμου. Στο μυαλό της, ο πόλεμος και ο
μιλιταρισμός αυξήθηκαν από τον ιμπεριαλισμό και ήταν
μια απειλή για τη δημοκρατία και τις προσπάθειες προς
την κοινωνική αλλαγή και την μεταρρύθμιση της υγείας
(Reisch & Andrews, 2001). Οι δραστηριότητές της περιε-
λάμβαναν κινητοποιήσεις με άλλες συναδέλφους στο
Κόμμα Γυναικών και Ειρήνης και ίδρυση της Αμερικανι-
κής Ένωσης ενάντια στο μιλιταρισμό, ο οποίος πίεσε το
Κονγκρέσο ενάντια στις ενέργειες του πολέμου (Coss,
1989 Reisch & Andrews, 2001).

Τρομαγμένοι από την ανεξέλεγκτη παιδική εργασία
στις βιομηχανίες και τα εργοστάσια, η Wald και οι άλλοι
μεταρρυθμιστές δημόσιας υγείας ζήτησαν νόμο για να
περιορίσουν την απασχόληση των παιδιών. Οι προσπά-
θειές της Wald ήταν τελικά επιτυχές και το 1912 ιδρύθη-
κε το ομοσπονδιακού γραφείο Παιδιών για να χρηματο-
δοτήσει και να υποστηρίξει τις υπηρεσίες παιδικής πρό-
νοιας. Σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες ερ-
γασίας για τις γυναίκες και την εργατική τάξη, η Wald και
οι συνάδελφοί της ήταν επίσης ισχυροί υποστηρικτές
των ενώσεων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιακών
χώρων (Reisch & Andrews, 2001). Αλλά υπήρξαν κίνδυνοι
για εκείνους που συμμετείχαν στην κοινωνική μεταρρύθ-
μιση στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Οι Κίνδυνοι Μεταρρύθμισης 

Συμμετέχοντας στον κοινωνικό ακτιβισμό η Wald, η
Dock, και άλλοι μεταρρυθμιστές κέρδισαν την επιρροή
ενάντια στο καθεστώς, αλλά προκάλεσαν τη δυσπιστία
αυτών που είχαν την δύναμη (Reisch & Andrews, 2001).
Στις αρχές των δεκαετιών του 20ου αιώνα, η κοινωνική
μεταρρύθμιση έγινε αντιληπτή ως μια επίθεση στις θε-
σμοθετημένες ιδέες και δομές και χρειάστηκαν θάρρος
και τόλμη για να επιτευχθεί αλλαγή στις παραδοσιακές
προσδοκίες για τις γυναίκες. Για την Wald και τις άλλες,
αυτό ήταν επισφαλές έδαφος αφού διακινδύνευαν τη κυ-
βερνητική υποστήριξη για τις μεταρρυθμίσεις και τη χρη-
ματοδότηση κάποιων χορηγών. Διακινδύνευσαν επίσης
τις θετικές φήμες που είχαν αναπτυχθεί από την δράση
τους υπέρ των φτωχών. Η Wald, διακινδύνευσε τον σε-
βασμό που είχε κερδίσει στους πολιτικούς κύκλους για “
την προσεκτική παγκόσμια προσέγγιση της” που αντι-
στάθηκε και απέφυγε διεθνείς συνδέσεις (Reisch & An-
drews, 2001, σελ. 43). 

Οι κοινωνικοί μεταρρυθμιστές έχαναν σταδιακά την
εμπιστοσύνη των συντηρητικών, λόγω της υπεράσπισής
των μεταρρυθμίσεων υπέρ των αστικών ελευθεριών και ο
ακτιβισμός υπέρ της ειρήνης συνδέθηκε με τους μπολ-
σεβίκους και τελικά με τον κομμουνισμό (Reisch & An-
drews, 2001). Ένα παράδειγμα αυτής της σύνδεσης με-
ταξύ της μεταρρύθμισης και της διεθνούς “απειλής” ήρ-
θε υπό τη μορφή άρθρου σε τεύχος του περιοδικού

“Ιστος Αράχνης” του 1922. Το παρόν έγγραφο, που γρά-
φτηκε από έναν φιλελεύθερο προς έναν Ταξίαρχο, κα-
τήγγηλε 15 γυναικείες οργανώσεις και 25 ηγέτες γυναί-
κες (συμπεριλαμβανομένων της Wald και της φίλης της
Jane Addams), με τον ισχυρισμό ότι αυτό το δίκτυο, οι
ομάδες και τα άτομα του, ήταν πίσω από μια πλοκή για
να υπονομεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα και να υπο-
στηρίξει ένα μπολσεβικικό χτύπημα (Reisch & Andrews,
2001). Η Wald, η οποία αργότερα έλαβε έπαινο από το
“Ηall of fame” του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, το
1919 κατονομάστηκε μαζί με άλλους ως “ανεπιθύμητος
πολίτης” από μια επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου,
το οποίο λειτουργούσε ως πρόδρομος της Επιτροπής
αντιαμερικανικών δραστηριοτήτων (Reisch & Andrews,
2001, σελ. 4-7). 

Η προώθηση των αστικών ελευθεριών σήμαινε ότι
πολλοί από αυτούς τους μεταρρυθμιστές δημόσιας υγεί-
ας ήταν επίσης υπέρ της ψήφου των γυναικών. Με τη δέ-
κατη ένατη τροποποίηση του Αμερικανικού συντάγματος
το 1920 δόθηκε και στις γυναίκες το δικαίωμα να ψηφί-
σουν. Οι νοσηλευτές της Henry Street αμέσως άρπαξαν
την ευκαιρία να υποστηριχθεί και να παρασχεθεί η εκπαί-
δευση στις γυναίκες για να εξασφαλίσουν την υγεία και
ασφάλεια του πληθυσμού (Roberts & Ομάδα, 1995). Η
Wald και άλλες ακτιβίστριες ενθάρρυναν γυναίκες για να
συμβάλουν στα ζητήματα συγκεκριμένης σπουδαιότητας
για τις γυναίκες και τα παιδιά. Η επιτυχίας τους φάνηκε το
1921 με το νόμου sheppard-Towner, ο οποίος παρείχε τα
ομοσπονδιακά κεφάλαια για τη μητρική και υγειονομική
περίθαλψη νηπίων. Οι συντηρητικές δυνάμεις δεν άργη-
σαν να επιτεθούν σε αυτήν την επιτυχία. Ο νόμος shep-
pard-Towner δεν ανανεώθηκε το 1930 όταν εμφανίστηκε
για επαναψήφιση. Κατά την διάρκεια της προτεινόμενης
ανανέωσής του, άνδρες πολιτικοί ανέφεραν ότι “ήταν ένα
πλήρως γυναικείο μέτρο, που αναγκάζει την πολιτεία να
πάρει την ευθύνη για την ευημερία και τις αυξανόμενες
ευθύνες Φροντίδας και δημόσιας υγείας του πληθυσμού
σε ότι αφορά τη μητρική και παιδική φροντίδα” (Roberts &
Ομάδα, 1995, σελ. 169). Μερικοί παροχείς υπηρεσιών
υγείας συγκεκριμένα το χαρακτήρισαν ω “φεμινιστική-σο-
σιαλιστική-κομμουνιστικήή συνωμοσία” (αναφέρεται από
Roberts & Ομάδα, 1995, σελ. 169).

Η Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας στα Πλαίσια
του Ευρύτερου Επαγγέλματος της Νοσηλευτικής

Μέχρι το 1909, υπήρξε ένα μίγμα ενώσεων επισκεπτών
νοσηλευτών και νοσηλευτών δημόσιας υγείας που είχαν
ποικίλους ρόλους και διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης.
Η πόλη της Νέας Υόρκης είχε μιας από τις μεγαλύτερες
ποικιλομορφίες με 372 νοσηλευτές που υποστηριζόταν
από οκτώ διαφορετικούς οργανισμούς και δούλευαν στις
κοινότητες γύρω από την πόλη (buhler-Wilkerson, 2001).
Τα νοσοκομεία και τα γραφεία οικιακής φροντίδας στις
Ηνωμένες Πολιτείες απασχολούσαν επίσης νοσηλευτές
από όλα τα επίπεδα κατάρτισης και εμπειρίας, με την
ελίτ να αποτελούν οι νοσηλευτές που είχαν εκπαιδευθεί
σε σχολές όπως αυτή του νοσοκομείου Johns Hopkins.
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Άλλοι έλαβαν λιγότερο περιεκτική κατάρτιση σε άλλες
σχολές νοσοκομείων, σε πιο σύντομα προγράμματα, συ-
χνά σε λιγότερο-ευνοημένα προγράμματα όπου επιλεγό-
ταν μόνο οι μαύρες νοσηλεύτριες, ή δεν έλαβαν καμία
επίσημη κατάρτιση και κάποιες γυναίκες ξεκίνησαν ανεκ-
παίδευτες όταν χηρεύσαν ή δεν είχαν άλλο τρόπο δια-
βίωσης. Αυτή η ευρεία κλίμακα κατάρτισης και των προ-
σωπικών περιστάσεων μεταξύ των νοσηλευτών αντιπρο-
σώπευε ένα ευρύ φάσμα ταξικής καταγωγής για τους
νοσηλευτές συνολικά. Ωστόσο προς το τέλος του 1800
και τις επόμενες δεκαετίες του 20ου αιώνα, τα περισσό-
τερα επιμορφωτικά προγράμματα επιδίωξαν να στρατο-
λογήσουν και να εκπαιδεύσουν σπουδαστές πειθαρχημέ-
νους, με αυτοθυσία, “ηθικά ακεραίους”, εργατικούς, και
ανύπανδρους. Η Susan Reverby (1987b) αναφέρει την
επιμονή να μην εμφανιστούν “ανεκπαίδευτοι νοσηλευ-
τές”, “με άσχημους, προσβλητικούς τρόπους, με σε-
ξουαλικό ενδιαφέρον”, αλλά με επίδειξη “συναδελφικό-
τητα και βοήθειας” από άλλες επαγγελματικές κατηγο-
ρίες (σελ. 6).

Από αυτό το περιβάλλον ξεκίνησαν και οι Lillian Wald,
Mary Brewster, Lavinia Dock, και άλλες που αποτέλεσαν
τις πρώτες νοσηλεύτριες δημόσιας υγείας. Ενώ οι συνά-
δελφοι της Wald και της Dock που λειτούργησαν σε πε-
ριβάλλον νοσοκομείου τοποθετήθηκαν σε κατώτερες
υπηρεσίες, σε μια άκαμπτη ιεραρχία νοσοκομείων όπου
η νοσηλευτική δεν είχε καμία “δύναμη”, οι νοσηλευτές
δημόσιας υγείας δημιουργούσαν ένα πλήρως ανεξάρτη-
το όργανο που ελεγχόταν από τις γυναίκες (Reverby,
1987b, σελ. 75). Κατά συνέπεια, οι νοσηλευτές δημόσιας
υγείας μέσα από τα ιδρύματα είχαν μεγαλύτερο επίπεδο
αυτονομίας και η θέση τους είχε μεγαλύτερο γόητρο
από αυτήν των συναδέλφων τους στα νοσοκομεία. Λόγω
της ιδεολογικής και κοινωνικής ατμόσφαιρας που επι-
κρατούσε στα ιδρύματα, οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας
ήταν επίσης πιο πιθανό να είναι υπέρ της κοινωνικής με-
ταρρύθμισης από ότι οι συνάδελφοι τους στα νοσοκο-
μεία. 

Η ιδέα της μεταρρύθμισης και της ανεξαρτησίας εν-
θαρρύνθηκε από το γεγονός ότι οι νοσηλευτές είχαν όλο
και μικρότερη σημασία και επιρροή στο χώρο των παρο-
χέων υπηρεσιών υγείας, της βιοϊατρικής, και της κλινι-
κής. Λίγοι παροχείς υπηρεσιών υγείας υποστήριξαν τις
δραστηριότητες της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας και
σπάνια οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας συμπεριέλαβαν
στην πρακτική τους διαβουλεύσεις με έναν παροχέα
υπηρεσιών υγείας. Στην πραγματικότητα, οι παροχείς
υπηρεσιών υγείας συνολικά έτειναν να είναι “εχθρικοί”
στον τομέα της δημόσιας υγείας και την ευρεία προώθη-
ση της πρόληψης, αφού θεωρούσαν την πρόληψη ως
απειλή για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και την αμοιβή για
τις υπηρεσίες τους (Melosh, 1982 Wiley, 1995).

Δεδομένου ότι οι εθνικές νοσηλευτικές οργανώσεις
άρχισαν να διαμορφώνονται προς το τέλος του 1800,
συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ένωσης Αποφοίτων
Νοσηλευτικής, ο πρόδρομος της Αμερικανικής Ένωσης
Νοσηλευτών (ANA) του 1911, εστίασαν στα επαγγελματι-
κά δικαιώματα της Νοσηλευτικής μέσω νόμων για την

κρατική εγγραφή και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
στις σχολές Νοσηλευτικής. Η προσπάθεια για τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα διέσπασε τους νοσηλευτές που
διαφοροποιήθηκαν λόγω ιδεολογίας και κοινωνικής θέ-
σης. Οι διαφωνίες που εμφανίστηκαν αφορούσαν ισχυ-
ρές ιδεολογικές διαφορές, ταξικές διακρίσεις, και διέ-
σπασαν τη συνοχή στους χώρους εργασίας. Πολλές νο-
σηλεύτριες έδιναν μεγάλη πολιτιστική και θρησκευτική
σημασία στη “γυναικεία θυσία και αυταπάρνηση” αλλά
θεωρήθηκαν (και οι ίδιες θεώρησαν τον εαυτό τους) δια-
φορετικές από εκείνους που επεδίωκαν “επαγγελματική
αυτονομία” (Reverby, 1987b, σελ. 122). Ως “παραδοσια-
κή” νοσηλεύτρια θεωρήθηκε “η καλή νοσηλεύτρια που
καθορίζεται από τον χαρακτήρα και την αφοσίωσή της
στις υπηρεσίες” κάτι που αποτελεί και τον πυρήνας της
νοσηλευτικής και αναμενόταν να επιδείξει αυτά τα χαρα-
κτηριστικά κατά την παροχή των υπηρεσιών της (Rever-
by, 1987b, σελ. 139). 

Το 1912, διαμορφώθηκε η Εθνική Οργάνωση Νοση-
λευτών Δημόσιας Υγείας (NOPHN) με την προσδοκία να
προωθήσει και να συντονίσει τη νοσηλευτική δημόσιας
υγείας σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ (Melosh,
1982, σελ. 121 Roberts & Ομάδα, 1995). Η Οργάνωση
υποστηρίχθηκε από πλούσιους χορηγούς και συμπεριέ-
λαβε τις μικρότερες οργανώσεις ως μέλη στο Διοικητικό
Συμβούλιο του, σύμφωνα με την πραγματική πρακτική
της δημόσιας υγείας και την παράδοση μεταξύ των ενώ-
σεων επισκεπτών νοσηλευτών. Σύντομα μετά από την
έναρξή της, μια επιτροπή της NOPHN άρχισε την εφαρ-
μογή προτύπων και την τήρηση αρχείων για την πρακτι-
κή της Νοσηλευτικής δημόσιας υγείας. Μια άλλη επιτρο-
πή διαμόρφωσε συγκεκριμένο “πρόγραμμα μαθημάτων
νοσηλευτικής δημόσιας υγείας” έτσι ώστε οι σπουδα-
στές να μπορούν να εκπαιδευθούν πάνω στη σχέση με-
ταξύ του κοινωνικού περιβάλλοντος και της ασθένειας
(Buhler- Wilkerson, 2001, σελ. 147). Παρά τις προσπάθει-
ές τους να εκπαιδευτούν στους κοινωνικούς και περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη φτωχή
υγεία, να μειώσουν τις ανισότητες υγείας, και να υπο-
στηρίξουν τις αστικές ελευθερίες των κοινωνικά αδύνα-
μων, οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας και οι δομές υγείας
συνέβαλαν επίσης στο θεσμικό ρατσισμό. Δεδομένου ότι
οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας αυξήθηκαν, η εκπαίδευ-
ση και η κατάρτιση χρησιμοποιήθηκαν για την κατηγο-
ριοποίηση και τις φυλετικές ή εθνικές διακρίσεις. Οι “ξέ-
νες νοσηλεύτριες”, παραδείγματος χάριν, αποκλείστη-
καν από μερικές θέσεις νοσηλευτικής δημόσιας υγείας
επειδή θεωρήθηκε ότι είχαν χαμηλότερο υπόβαθρο και
κατάρτιση σε σχέση με τους συναδέλφους τους. Οι νο-
σηλευτές αφροαμερικάνικης καταγωγής θεωρήθηκαν ως
μη κατάλληλοι για την εργασία στις κοινότητες, εκτός
από τις κοινότητες του “δικού τους χρώματος”. Και δεν
απέφυγαν και τον εθνοκεντρικό χαρακτηρισμό που συνο-
δεύει συχνά την ταξική διάκριση. Πολλοί νοσηλευτές δη-
μόσιας υγείας που εργάζονταν με μετανάστες επιδίωξαν
να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους, προτρέ-
ποντας μεγαλύτερη “Αμερικανοποίηση” σε ότι αφορά τις
συνήθεις καθαριότητας, τη διατροφή, και τη συμπεριφο-
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ρά υγείας, κρίνοντας πάντα με βάση αυτό που ήταν πιο
γνωστό στους ίδιους (Melosh, 1982, σελ. 135). 

Πολλές αφροαμερικανές νοσηλεύτριες εκπαιδεύτη-
καν σε ξεχωριστές σχολές από το 1890 μέχρι τον εικοστό
αιώνα. Αυτές οι σχολές είχαν πολύ λιγότερους πόρους
και ευκαιρίες για τους σπουδαστές τους από τις αντίστοι-
χες σχολές των λευκών συναδέλφων τους. Εν τούτοις,
μέχρι τη δεκαετία του '20 και τη δεκαετία του '30, οι
αφροαμερικανοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας ήταν σε
υψηλή ζήτηση, και ιδιαίτερα για να εξυπηρετήσουν και να
συνεργαστούν με κοινότητες αφροαμερικάνων (Hine,
1985). Μια εθνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1924
από το Γραφείο Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης των Νοσοκομεί-
ων αναφέρει ότι σύμφωνα με τους ανώτερους υπαλλή-
λους υγείας που συμμετείχαν, οι μαύρες νοσηλεύτριες
ήταν αποτελεσματικές στην παροχή υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και στις κατ’ οίκον επισκέψεις στις κοινότητες
Αφροαμερικανών, αλλά συναντούσαν δυσχέρειες λόγω
της ανεπαρκής εκπαίδευσης τους (Hine, 1985). Σε περι-
πτώσεις όπου μαύρες νοσηλεύτριες απασχολήθηκαν ως
επισκέπτες νοσηλευτές ή νοσηλευτές δημόσιας υγείας
για να εξυπηρετήσουν κοινότητες λευκών, τα πράγματα
δεν πήγαν καλά-” οι λευκοί άνθρωποι δεν εκτιμήσαν τις
υπηρεσίες τους” (Hine, 1985, σελ. 51). Μια μελέτη της
NOPHN το 1930 φανερώνει ότι, όταν οι αφροαμερικανές
νοσηλεύτριες δημόσιας υγείας είχαν την ευκαιρία να λά-
βουν επαρκή εκπαίδευση, θεωρούταν πιο αποτελεσματι-
κές στις κοινότητες τους, σε σχέση με τις αντίστοιχες
των λευκών συναδέλφων τους. Σύμφωνα με την μελέτη η
ενθάρρυνση της “φυλετικής αλληλεγγύης “ ήταν ένας
τρόπος για να επεκταθούν οι ευκαιρίες για τις μαύρες νο-
σηλεύτριες, αφού η κοινωνική πίεση και τα “club νέγρων
νοσηλευτών” αναμενόταν να ενθαρρύνουν τα Τμήματα
υγείας να παρέχουν ευκαιρίες για τις μαύρες νοσηλεύ-
τριες δημόσιας υγείας (Hine, 1985, σελ. 70). Το NOPHN
συνεργάστηκε στενά με την Εθνική Ένωση Έγχρωμων
Αποφοίτων Νοσηλευτικής (NACGN), που ιδρύθηκε το
1908 από τη Martha Franklin, για να προωθήσει την κα-
τάρτιση νοσηλευτικής δημόσιας υγείας σε σχολές όπου
εκπαιδεύθηκαν αφροαμερικάνοι (Hine, 1985).

Όσο οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας πάλεψαν για τη
μεταρρύθμιση των συστημάτων εντός και εκτός του
επαγγέλματός τους, έλαβαν μικρή υποστήριξη για τις
κοινωνικές προσπάθειες μεταρρύθμισής τους από τους
ευρύτερους κύκλους της νοσηλευτικής. Η Lavinia Dock,
παραδείγματος χάριν, που βοήθησε στην καθιέρωση της
δομή για την Εθνική Ένωσης των Αποφοίτων Νοσηλευτι-
κής, ήταν αργότερα πολύ απογοητευμένη που η ένωση
επέλεξε να μείνει σιωπηλή και ουδέτερη στο ζήτημα της
ψήφου (Roberts & Ομάδα, 1995). Το 1908, η Dock πρό-
τεινε ένα “ εύλογο και ήπια εκφρασμένο κίνημα υπέρ της
ψήφου” στην Εθνική Ένωση των αποφοίτων Νοσηλευτι-
κής το οποίο και καταψηφίστηκε κατά μεγάλη πλειοψη-
φία” (Dock, 1908, σελ. 925). Η Dock είχε αντιληφτεί την
ισχυρή σχέση μεταξύ της νοσηλευτικής και του γυναι-
κείου κινήματος και έλαβε ισχυρή υποστήριξη από αν-
θρώπους όπως η Julia Howe. Η Howe (1909) υποστήριξε
την πεποίθηση της Dock πως “η ψήφος ήταν αναπόσπα-

στο μέρος, για την παροχή υπηρεσιών υγείας, και τη θέ-
ση των γυναικών”, όπως εκφράστηκε στο Αμερικανικό
περιοδικό Νοσηλευτικής και υπερασπίστηκε την ψήφο
των γυναικών ως σημαντική για τις νοσηλεύτριες. Η Ho-
we δήλωσε ότι το “το πιο θεμελιώδες επιχείρημα για την
ψήφο των γυναικών είναι, φυσικά, η δικαιοσύνη του” και
ότι αυτή η πεποίθηση και μόνο, το κατέστησε αντάξιο
των προσπαθειών τους (Howe, 1909, σελ. 560). Τελικά, η
ANA ψήφησε υπέρ της ψήφου το 1913 (πριν την υιοθέτη-
ση του ως δέκατη ένατη τροποποίηση στο σύνταγμα, το
1920). Το 1907 η Dock είπε “δείτε πέρα από τα όρια της
επαγγελματικής οργάνωσής, εστιάστε και υιοθετήστε τα
κοινωνικά κινήματα και τις ανάγκες του σήμερα” (Ro-
berts & al, 1995, σελ. 152). 

Επεκτείνοντας τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας 

Η Wald εργάστηκε στον Ερυθρό Σταυρό το 1912 για να
επεκτείνει τις νοσηλευτικές υπηρεσίες δημόσιας υγεί-
ας πέρα από τις αστικές περιοχές και να δημιουργήσει
νοσηλευτικά ιδρύματα στις αγροτικές περιοχές των
Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυ-
ρός λειτούργησε μέσω τοπικών κεφαλαίων για να πα-
ρέχει εφόδια και διοικητικές υπηρεσίες στους νοσηλευ-
τές δημόσιας υγείας, για να επιτύχει την φροντίδα σε
κοινοτικό επίπεδο, την πρόληψη ασθενειών, και το συν-
τονισμό των υπηρεσιών σε αυτές τις αγροτικές περιο-
χές, ενώ το μισθό των νοσηλευτών κάλυπταν οι τοπικές
κοινότητες. Σκοπός του Ερυθρού Σταυρού ήταν να δη-
μιουργήσει στις αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ, κάτι πα-
ρόμοιο με τη δομή που υπήρχε σε εθνικό επίπεδο, με
το συντονισμό, και την προαγωγή της νοσηλευτικής
δημόσιας υγείας. Σύντομα μετά από τη κινητοποίηση
του Ερυθρού Σταυρού, οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας
που αρχικά ήταν 40-50 στις αγροτικές περιοχές μέχρι
το 1915, αυξήθηκαν σε 1.300 μέχρι το 1921 (Melosh,
1982). 

Ακόμα μια καινοτομία που αναλήφθηκε από τη Wald
για να επεκτείνει τις νοσηλευτικές υπηρεσίες δημόσιας
υγείας ήρθε υπό τη μορφή επιχειρηματικής ρύθμισης
που έκανε με την ασφαλιστική εταιρεία “Metropolitan Li-
fe”. Το αρχικό “πείραμα”, το 1909, έστειλε νοσηλευτές
δημόσιας υγείας σε σπίτια όπου οι πράκτορες, είχαν
βρει πως οι κάτοικοι λάμβαναν ανεπαρκή ιατρική φροντί-
δα. Το πείραμα αυτό είχε τεράστια επιτυχία. Οι νοσηλευ-
τές δημόσιας υγείας μείωσαν τις δαπάνες ασθένειας και
εγκυμοσύνης στην επιχείρηση και είχε μεγάλη επιτυχία,
αφού διευκόλυνε τους πράκτορες να συλλέξουν τα
ασφάλιστρα και να πωλήσουν την ασφάλεια. Για τη
Wald, οι επιχορηγήσεις που έλαβαν οι νοσηλευτές δημό-
σιας υγείας για την επίσκεψη των πελατών της ασφαλι-
στικής, τους βοήθησαν να καλύψουν τις δαπάνες άλλων
δραστηριοτήτων δημόσιας υγείας. Το πρόγραμμα είχε
αξιοπρόσεκτη επιτυχία, και μέχρι το 1924 η υπηρεσία πα-
ρεχόταν σε 4.000 πόλεις και κωμοπόλεις των ΗΠΑ, με
τους νοσηλευτές να κάνουν 2.5 εκατομμύριο επισκέψεις
ετησίως (Rothstein, 2003). 
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Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 

Η αύξηση των νοσοκομείων και της κλινικής φροντίδας,
η πτώση των ποσοστών των μολυσματικών ασθενειών,
και οι αλλαγές στη χρηματοδότηση άσκησαν τεράστια
επίδραση στους ρόλους και τις ευκαιρίες των νοσηλευ-
τών δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.
Συγχρόνως, οι τάσεις και οι αλλαγές στην νοσηλευτική
και το επάγγελμα το ίδιο, έκαναν τους νοσηλευτές να
εστιάσουν περισσότερο στις διαφορές τους, απ' ό, τι
στη δύναμή τους ως συλλογική κοινωνική δύναμη για τη
βελτίωση της υγείας στις κοινότητες και τον επηρεασμό
της πολιτικής για την υγεία.

Νοσοκομεία – Τα Nέα Kέντρα για τη Bελτίωση
της Yγείας 

Οι επιπτώσεις πολλών σοβαρών μολυσματικών ασθενειών
είχαν μειωθεί εντυπωσιακά μέσω της υγιεινής, της απο-
μόνωσης και (σε μικρότερο βαθμό) της ανοσοποίησης
μέχρι τη δεκαετία του '30 και τη δεκαετία του '40. Η θνη-
σιμότητα νηπίων στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης μειωνό-

ταν μέχρι τη δεκαετία του '30, παρά το γεγονός ότι οι επι-
στημονικές ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ της υγιεινής,
της διατροφής, της παιδικής πρόνοιας, και της μείωσης
των ασθενειών δεν αναπτύχθηκαν σωστά (Melosh, 1982).
Οι προσπάθειες δημόσιας υγείας από τους νοσηλευτές,
τους παροχείς υπηρεσιών υγείας, τα ιδρύματα, τα συμ-
βούλια υγείας, και άλλους εργαζομένους στο σύστημα
δημόσιας υγείας είχαν καταδείξει τη σημασία της πρόλη-
ψης. Εν τω μεταξύ οι επιχειρήσεις ιατρικής, τα νοσοκο-
μεία, και το επικερδές ιατρικό επάγγελμα, ωρίμαζαν. Μέ-
χρι το τέλος της δεκαετίας του '30 οι περισσότεροι νοση-
λευτές στις Ηνωμένες Πολιτείες εργαζόταν σε νοσοκο-
μεία, όπου, στο μεταξύ, εμφανιζόταν οι περισσότεροι
ασθενείς. Παρά τις μειώσεις των μολυσματικών ασθενει-
ών και των βελτιώσεων στη θνησιμότητα και τα ποσοστά
νοσηρότητας, τα νοσοκομεία άκμασαν. Τα νοσοκομεία
διαφημιζόταν όλο και περισσότερο ως το καλύτερο κέν-
τρο για την υγειονομική περίθαλψη, τη σύγχρονη τεχνο-
λογία, και επιλεγμένες υπηρεσίες, ενώ προώθησαν επί-
σης νέες περίπλοκες διαγνωστικές διαδικασίες και νοσο-
κομειακούς νοσηλευτές ως αναπόσπαστο τμήμα του πα-
κέτου ιδανικής υγειονομικής περίθαλψης (Sandelowski,
2000). 

Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία αυξήθηκαν σε αριθμό

Σκοπός μελέτης 
Να ερευνήσει τη φύση της σχέσης που υπήρχε μεταξύ της
Νοσηλευτικής και των φιλανθρωπικών οργανώσεων που
εστίασαν στην πολιομυελίτιδα στις επιδημίες πολιομυελίτι-
δας στις ΗΠΑ από το 1930 ως το 1959. 

Μέθοδοι 
Πραγματοποιήθηκε ιστορική έρευνα που βασίστηκε σε αρχι-
κές και δευτερεύουσες πηγές συμπεριλαμβανομένης της
προσωπικής επικοινωνίας με τις οικογένειες που ωφελήθηκαν
από τις φιλανθρωπικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες της πε-
ριόδου και της ιστορικής έρευνας σε κείμενα των ηγετών της
νοσηλευτικής δημόσιας υγείας και άλλων ηγετών στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών στα παιδιά που επηρεάστηκαν από
την πολιομυελίτιδα και στην καθιέρωση των συστημάτων για
την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μια εθνική επιδημία. 

Αποτελέσματα
Ο φόβος της πολιομυελίτιδας που διέκρινε την μέση και
ανώτερη αστική τάξη, οδήγησε στην ανάπτυξη δικτύων φι-
λανθρωπικής υποστήριξης για την πρόληψη και την θερα-
πεία των επιδημιών στο πρώτου μισό του 20ού αιώνα. Οι
συνεργασίες των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων με όργανα
και φορείς όπως τα νοσοκομεία, τα τμήματα κρατικής υγεί-
ας, και την εθνική οργάνωση για τη δημόσια υγεία, ενίσχυ-

σαν την εκπαίδευση των νοσηλευτών και παρείχαν στις κοι-
νότητες εμπειρίες από την ασθένεια. Δυστυχώς, αυτές οι
συνεργασίες ευνόησαν δυσανάλογα τη λευκή φυλή, τη με-
σαία τάξη και την εκπαίδευση στις σχολές Νοσηλευτικής
που απευθυνόταν κυρίως σε λευκούς νοσηλευτές. 

Συμπεράσματα
Από την εξέταση της επιδημίας πολιομυελίτιδας μεταξύ των
δεκαετιών του '30 και του '50 στις ΗΠΑ αντλούμε πολύτιμες
πληροφορίες για τη σημασία των συνεργασιών στη μείωση
της ασθένειας στις κοινότητες. Παρέχονται επίσης στοιχεία
για το πώς οι διαφορές στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγεί-
ας και οι διαφορές στην εκπαίδευση Νοσηλευτικής έχουν
ιστορικά επιδεινώσει την υγεία του πληθυσμού. Αυτό υπο-
δεικνύει τη σημασία των συνεργασιών, τον προγραμματι-
σμό, και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοσθούν έτσι
ώστε να ενημερωθεί η Νοσηλευτική δημόσιας υγείας και οι
ηγέτες της πρακτικής δημόσιας υγείας σήμερα. 

Αναφορά
Carter, Κ. F. (2001). Trumpets of Attack: Collaborative Efforts Be-
tween Nursing and Philanthropies to Care for the Child Crippled
with Polio 1930 to 1959. Public Health Nursing, 18 (4), 253-261. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ της Νοσηλευτικής και Φιλανθρωπικών Οργανώσεων στην φροντίδα
των παιδιών που ακρωτηριάζονταν λόγω πολιομυελίτιδας μεταξύ 1930 και 1959 
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και αποδοχή, έγιναν για τους ανθρώπους το πιο κοινό
ίδρυμα περίθαλψης, και παράλληλα η νοσοκομειακή νο-
σηλευτική γινόταν όλο και περισσότερο αποδεκτή ως ο
αποτελεσματικότερος ρόλος για τους νοσηλευτές. Η
επιρροή των πρώτων νοσηλευτών δημόσιας υγείας, που
αντιμετωπιζόταν ως η ελίτ του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος λόγω του γενικά υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσής
τους (Melosh, 1982) και του αυτόνομου περιβάλλοντος
εργασίας τους, άρχισε να εξασθενεί στα πλαίσια του το-
μέα της υγείας. Παράλληλα, η αύξηση των χρόνιων
ασθενειών στην υγεία του πληθυσμού δεν είχε ακόμα
αναγνωριστεί ως ζήτημα δημόσιας υγείας και οι δραστη-
ριότητες πρόληψης εντός των κοινοτήτων ως ρόλος των
νοσηλευτών δημόσιας υγείας (Melosh, 1982). 

Τη δεκαετία του '40 τα νοσοκομεία είχαν γίνει μεγά-
λες επιχειρήσεις και είχαν αυξηθεί εντυπωσιακά σε αριθ-
μό και σε μέγεθος, ενώ η ιατρική ειδίκευση και οι σύνθε-
τες διαδικασίες έγιναν ο κανόνας στη μεταχείριση των
ασθενών (Reverby, 1987b). Οι παροχείς υπηρεσιών υγεί-
ας στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο μισό του αιώνα
ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου ιατροί παθολόγοι. Μέχρι τη
δεκαετία του '40 πάνω από τους μισούς θεωρούταν ειδι-
κοί (Reverby, 1987b). Τα νοσοκομεία προωθούσαν ήδη
περίπλοκες εκστρατείες δημόσιων σχέσεων για να προ-
σελκύουν πελάτες σε ιδρύματα που παρείχαν εξειδικευ-
μένη φροντίδα. Όλο και περισσότερο, οι παροχείς υπη-
ρεσιών δημόσιας υγείας αντιμετωπιζόταν από την ιατρι-
κή κοινότητα ως εκτός του πνεύματος της σύγχρονης ια-
τρικής που βασίζεται στη νοσοκομειακή θεραπεία. Δεδο-
μένου ότι οι παροχείς δημόσιας υγείας εστίασαν στην
πρόληψη και στις πολιτικές για την προστασία της υγεί-
ας του πληθυσμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυ-
στραλία, και αλλού, πολλές φορές θεωρήθηκαν, ανταγω-
νιστές, “κομμουνιστές” και εκτός της ακμάζουσας ιατρι-
κής αγοράς, στα “απόνερα” της ιατρικής (Wiley, 1995
Reverby, 1987b Keleher, 2000). 

Αλλαγές στη Χρηματοδότηση για τη 
Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας 

Η Μεγάλη Ύφεση των Η.Π.Α (κραχ) και τα έτη που ακο-
λούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έφεραν μείωση
της ιδιωτικής χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας, λό-
γω των οικονομικών δυσκολιών των χορηγών. Σημαντικό
επίσης ρόλο έπαιξε και η μείωση της νοσηρότητας και
των δεικτών θνησιμότητας από μολυσματικές ασθενείς,
που υπονοούσε μειωμένη ανάγκη για επιτήρηση και συνέ-
χιση της δημόσιας υγείας. Οι συντηρητικοί στις μεταπο-
λεμικές περιόδους κατέστειλαν επίσης τον ακτιβισμό για
τις κοινωνικές υπηρεσίες και μείωσαν τους επιχειρημα-
τίες που υποστήριζαν τη δημόσια υγεία. Οι παγκόσμιοι
πόλεμοι του 20ού αιώνα, εντούτοις, είχαν στρέψει την κυ-
βέρνηση στη δημόσια υγεία, όπως προσοχή δόθηκε στην
ανάγκη για ένα κατάλληλο και υγιές πληθυσμό που θα
μπορούσε να αναλάβει αποτελεσματικό, ενεργό ρόλο.
Κατά συνέπεια, παρόλο που η ιδιωτική χρηματοδότηση
για την Νοσηλευτική δημόσιας υγείας είχε μειωθεί, η κυ-
βερνητική υποστήριξη των δραστηριοτήτων δημόσιας

υγείας αυξήθηκε (Melosh, 1982). Μετά την ύφεση και
τους παγκόσμιους πολέμους, ομοσπονδιακά και κρατικά
πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μίσθωσαν νοσηλευ-
τές δημόσιας υγείας για την ανακούφιση και για προσω-
ρινές δραστηριότητες δημόσιας υγείας στη χώρα. Άλλες
κυβερνητικές επιχορηγήσεις εξασφάλισαν την οδοντια-
τρική φροντίδα, τις εκστρατείες εμβολιασμού, τα προ-
γράμματα διατροφής, και την ανάπτυξη ολόκληρων νέων
αγροτικών ιδρυμάτων υγείας. Οι ηγέτες της νοσηλευτι-
κής δημόσιας υγείας φοβόντουσαν ότι αυτά τα προσωρι-
νά προγράμματα και η χρηματοδότηση θα εξέτρεπαν
τους νοσηλευτές δημόσιας υγείας από την προηγουμέ-
νως αυτόνομη πρακτική και την ευκαιρία τους για την
ανεξάρτητη, καινοτόμο κοινωνική δραστηριότητα υπέρ
της μεταρρύθμισης μακροπρόθεσμα, αλλά αντιμετώπι-
σαν τα κεφάλαια και την υποδομή ως μια ευπρόσδεκτη
πηγή άμεσης υποστήριξης (Melosh, 1982). 

Στα 15 έτη μετά από τη Μεγάλη Ύφεση των Η.Π.Α,
τα ιδιωτικά κέντρα νοσηλευτικής δημόσιας υγείας έχα-
σαν 23 τοις εκατό των νοσηλευτών τους, ενώ το προσω-
πικό των κρατικών χρηματοδοτημένων τμημάτων υγείας
διπλασιάστηκε. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, το
υπουργείο Παιδείας μίσθωσε 50% περισσότερους καθη-
γητές για τις σχολές νοσηλευτικής (Melosh, 1982, σελ.
146). Οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας από ανεξάρτητες
οργανώσεις με χρηματοδότηση από ιδιώτες, είχαν γίνει
μέλη ελεγχόμενων δομών και κρατικών υπηρεσιών. Οι
νοσηλευτές δημόσιας υγείας αντιμετώπιζαν επίσης όλο
και λιγότερο την ανάγκη πρόληψης και θεραπείας μολυ-
σματικών ασθενειών και αντί αυτού έπρεπε να ανταπο-
κριθούν στις λιγότερο αναστρέψιμες ανάγκες των μελών
της κοινότητας με χρόνιες ασθένειες και την άσκηση γε-
νικών δραστηριοτήτων πρόληψης.

Μέσα σε αυτήν την πολιτική κατάσταση, η δημόσια
υγεία, και το περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης, η δε-
καετία του '50 έφερε πρόσθετες αναταραχές στη νοση-
λευτική δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πα-
ρόλο που ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός και η ασφα-
λιστική εταιρία Metropolitan Life ήταν σημαντικοί εργοδό-
τες και υποστηρικτές των νοσηλευτικών υπηρεσιών δη-
μόσιας υγείας, το ενδιαφέρον τους εξασθένισε μετά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που είχε οραματιστεί
η Wald -τυποποιημένη πρακτική της νοσηλευτικής δημό-
σιας υγείας μέσω των κύριων γραφείων του Ερυθρού
Σταυρού- δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Οι νοσηλευτές δημό-
σιας υγείας, που συχνά κατάγονταν από αστικές περιο-
χές αλλά τοποθετούνταν σε αγροτικές περιοχές, απο-
συνδέθηκαν από τις οικογένειές τους και χάθηκε η μετα-
ξύ τους υποστήριξη και στηριζόταν μόνο από τα διαφο-
ρετικά τοπικά γραφεία του Ερυθρού Σταυρού. Αυτοί και
οι εργοδότες τους προσπάθησαν να βελτιώσουν την έλ-
λειψη δομής και υποστήριξης. Το 1951, ο αμερικανικός
Ερυθρός Σταυρός απέσυρε την οικονομική ενίσχυση και
τις υποδομές του μετά από 40 έτη χρηματοδότησης υπη-
ρεσιών νοσηλευτικής δημόσιας υγείας σε αγροτικές πε-
ριοχές. Ομοίως, το 1953 η ασφαλιστική εταιρία Metropo-
litan life σταμάτησε τις κατ’ οίκον επισκέψεις των νοση-
λευτών δημόσιας υγείας και διέκοψε τις πληρωμές σε
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άλλες 741 νοσηλευτικές υπηρεσίες της σε ολόκληρη τη
χώρα (Melosh, 1982). Στο μεταξύ, η Metropolitan life δεν
είχε σημαντική μείωση του κόστους της από την πληρω-
μή ασφαλιστικών αποζημιώσεων σε σχέση με την επιβά-
ρυνση των δαπανών των υπηρεσιών της νοσηλευτικής
δημόσιας υγείας. Η υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής είχε
αυξηθεί, οι πελάτες είχαν νοσοκομεία που θελαν να πάνε
όταν αρρώσταιναν ή τραυματιζόταν, και εκείνοι οι πελά-
τες που έχουν ανάγκη από κατ' οίκον βοήθεια, όπως οι
χρόνια άρρωστοι στους οποίους απαιτείται μακροπρόθε-
σμη οικιακή φροντίδα, ήταν μη συμφέροντες για την
ασφαλιστική εταιρία. Οι κατ' οίκον επισκέψεις από νοση-
λευτές δημόσιας υγείας σε αυτό το σημείο δεν έτειναν
να παραγάγουν άμεσες, σημαντικές βελτιώσεις υγείας
για τους πελάτες τους, ούτε και δημιουργούσαν σημαν-
τική εξοικονόμηση δαπανών στην ασφαλιστική εταιρία. 

Ένα Μεταβαλλόμενο Επάγγελμα 

Δεδομένου ότι ο αριθμός νοσοκομείων και των ιατρικών
ιδρυμάτων αυξήθηκε γρηγορότερα από τις σχολές νοση-
λευτικής, υπήρξαν δραματικές ελλείψεις νοσηλευτών με-
τά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βοηθητικό νοση-
λευτικό προσωπικό εκπαιδεύθηκε και μισθώθηκε για να
μοιραστούν οι δραστηριότητες κοινοτικής νοσηλευτικής,
στα τμήματα υγείας, και στα νοσοκομεία (Melosh, 1982).
Άλλοι εργαζόμενοι πήραν θέσεις διδασκαλίας και κοινω-
νικών υπηρεσιών της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας,
όταν οι διατροφολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, και άλ-
λοι άρχισαν να λειτουργούν στα τμήματα υγείας και τα
κοινωνικά ιδρύματα (Melosh, 1982). Παρά τη συνεργασία
σε διάφορους τομείς και της πρόσθετης εμπειρίας, πολ-
λοί νοσηλευτές διαφώνησαν με αυτούς τους εργαζομέ-
νους. Μερικοί είδαν τον διαχωρισμό των εργασιών μετα-

ξύ των εργαζομένων δημόσιας υγείας στις κοινότητες
ως παρέμβαση στον ευρύτερο ρόλο του νοσηλευτή δη-
μόσιας υγείας και την λήψη αποφάσεων. Οι νεώτερες γε-
νεές των νοσηλευτών, εντούτοις, είδαν συχνά την αρνη-
τική απόκριση σε αυτή την “ απειλή” σαν μη συναδελφι-
κή “ελιτιστική” νοοτροπία (Melosh, 1982, σελ. 151). Ο
διαχωρισμός των εργασιών μεταξύ των νοσηλευτών και
άλλων εργαζομένων θεωρήθηκε επίσης οικονομικό μέ-
τρο από τις οργανώσεις που διαχειρίζονται τώρα την νο-
σηλευτική εργασία (Lynaugh & Reverby, 1987). Τελικά, οι
γενικές μειώσεις της οικονομικής ενίσχυσης της Νοση-
λευτικής δημόσιας υγείας και ο διαχωρισμός μεταξύ των
νοσηλευτών δημόσιας υγείας και μέσα στο επάγγελμα
της νοσηλευτικής οδήγησαν πολλούς νοσηλευτές δημό-
σιας υγείας να επιδιώξουν θέσεις μέσα σε νοσοκομεία ή
να διευθύνουν κατ' οίκον επισκέψεις που επιχορηγήθη-
καν από τα νοσοκομεία για συγκεκριμένη παρακολούθη-
ση των πελατών νοσοκομείων. Σε μερικές περιπτώσεις,
οι νοσηλευτικές αντιπροσωπείες δημόσιας υγείας ή τα
τμήματα υγείας μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μό-
νο ένα νοσηλευτή με μειωμένο ωράριο και μοιράζονταν
έτσι τις υπηρεσίες του νοσηλευτή με κάποιο άλλο νοσο-
κομείο (Melosh, 1982). Τα όρια μεταξύ της κλινικής
Φροντίδας και της προώθησης υγείας του πληθυσμού,
της πρόληψης, και της σχετικής χάραξης πολιτικής άρχι-
σαν να θολώνουν. 

Η Νοσηλευτική δημόσιας υγείας, αφού ήρθε πιο κον-
τά στην ιατρική κοινότητα, προσαρμόστηκε στο νέο
πνεύμα της ειδίκευσης και του διαχωρισμού της εργα-
σίας στην υγειονομική περίθαλψη (Melosh, 1982). Ο μη
ειδικευμένος νοσηλευτής δημόσιας υγείας, που είχε ως
αντικείμενο την φροντίδα των ασθενών, την κοινοτική κι-
νητοποίηση και την κοινωνική υπεράσπιση και υποστήρι-
ξη, λόγω της κατανόησης του αντίκτυπου των ανεπαρ-

Οι πρωτοπόροι στην ιστορία της Νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας επικαλούνται συχνά ως κλειδί της επιτυχίας, την
εστίαση στις πρωταρχικές αιτίες της φτωχής υγείας μεταξύ
των πληθυσμών, τη δέσμευση των μελών της κοινότητας
τους ως συνεργάτες, και την συμμετοχή τους στις κοινωνι-
κές μεταρρυθμίσεις και τη δημόσια πολιτική. Ως διευθύν-
τρια του τμήματος νοσηλευτικής δημόσιας υγείας της Κο-
μητείας του Λος Άντζελες, η Margaret Avilla και το προσω-
πικό του τμήματος της συνδύασαν τη σύγχρονη δομή των
αρχών δημόσιας υγείας με τα εθνικά πρότυπα Νοσηλευτι-
κής δημόσιας υγείας για να κατευθύνουν κατάλληλα τα νο-
σηλευτικά προγράμματα στην εξέταση των ελλοχευόντων
κινδύνων που προσκρούουν στην υγεία. Από το πρότυπο
πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί, φαίνεται ότι τα μέλη των

κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούσε στους ενεργούς συμ-
μετέχοντες σε όλα αυτά που έκαναν και ότι οι αρχές όπως
η εξέταση των ευρέων δεικτών της υγείας και η δημιουργία
υγιούς περιβάλλοντος και κατάλληλων κοινωνικών, και οικο-
νομικών καταστάσεων ήταν ζωτικής σημασίας για τη βελ-
τίωση της υγείας του πληθυσμού (Smith & Bazini-Barakat,
2003). 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το τμήμα πρακτικής της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας, των υγειονομικών υπηρεσιών της Κομητείας
του Λος Άντζελες 
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κών κοινωνικών πολιτικών, μετασχηματιζόταν σε έναν
προγραμματισμένο ειδικό, σε αυστηρά οργανωμένες δο-
μές. Η επίσκεψη των ασθενών στο σπίτι αποτελούσε πλέ-
ον εργασία ειδικών ομάδων παροχέων υγείας. Οι δρα-
στηριότητες πρόληψης και προώθησης υγείας παρέμει-
ναν στα πλαίσια της δημόσιας υγείας, και οι νοσηλευτές
δημόσιας υγείας διορίστηκαν σε θέσεις όπως τα προ-
γράμματα φυματίωσης, “οι κλινικές αφροδίσιων ασθενει-
ών” και προγράμματα υγειονομικής αγωγής. Οι στενές
προσωπικές σχέσεις και η επιρροή που είχαν οι νοσηλευ-
τές δημόσιας υγείας με το ευρύ κοινό στις τοπικές κοι-
νότητες τους χανόταν, μαζί με το σχετική ικανότητα τους
να κινητοποιούν τα μέλη της κοινότητας υπέρ της ευρύ-
τερης κοινωνικής αλλαγής. 

Το 1953, η Εθνική Ένωση Νοσηλευτών Δημόσιας
Υγείας διαλύθηκε, σκοπεύοντας να ενωθεί με άλλες νο-
σηλευτικές οργανώσεις και να βελτιώσει το συντονισμό
τους (Melosh, 1982 Rosen, 1993). Αν και συγχωνεύθηκε
με επιφανείς ενώσεις, όπως η Εθνική Ένωση Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης και η Ένωση Αποφοίτων Κολεγιακών
Σχολών Νοσηλευτικής, αυτή η διάλυση επέφερε μια κρί-
σιμη καμπή στην αυτονομία της Νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας από τα υπόλοιπα νοσηλευτικά επαγγέλματα (Me-
losh, 1982, σελ. 155). Αυτή η συγχώνευση έγινε για να
φέρει τους νοσηλευτές δημόσιας υγείας πιό κοντά
στους νοσηλευτές συναδέλφους τους, αλλά με τον τρό-
πο αυτό οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας έχασαν την
ισχυρή, ανεξάρτητη φωνή τους για τη μεταρρύθμιση δη-
μόσιας υγείας. Η Εθνική Ένωση Νοσηλευτών Δημόσιας
Υγείας εντάχθηκε τελικά μέσα σε αυτές τις νοσηλευτικές
οργανώσεις και δεν είχε συγκεκριμένη αντιπροσώπευση
σε σημαντικά θέματα και επιτροπές (Melosh, 1982). 

Η Νοσηλευτική Αποφεύγει την Κοινωνική 
Μεταρρύθμιση και τον Φεμινισμό 

Η Νοσηλευτική ως επάγγελμα αναπτύχθηκε από την ιδε-
ολογία για το ρόλο των φύλων, το θρησκευτικό καθήκον,
την ηθική, και την συνεργασία για την παροχή υπηρε-
σιών. Αυτές οι ρίζες ήταν μια πρόκληση για τη Νοσηλευ-
τική δημόσιας υγείας. Αυτά τα στοιχεία τους παρέμειναν
(και παραμένουν ακόμα σήμερα) δεδομένου ότι οι νοση-
λευτές δημόσιας υγείας προσπάθησαν να μείνουν ενερ-
γοί στους ρόλους τους ως ακτιβιστές νοσηλευτές. Ενώ
οι συντηρητικές μεταπολεμικές περίοδοι είχαν αυξήσει
το επίπεδο κινδύνου που είχαν πάρει και στο παρελθόν
οι προοδευτικοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας, η εποχή
του Μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες (από το
1945 ως το 1960) επιδείνωσε την καταστολή της πολιτι-
κής έκφρασης μεταξύ αυτών των υπερασπιστών. Ο ξα-
κουστός στις ΗΠΑ γερουσιαστής Joseph McCarthy που
τροφοδότησε την υστερία του Μακαρθισμού συσχέτισε
τον αμερικανικό φιλελευθερισμό με τον κομμουνισμό, και
μαζί με άλλους αντι-κομμουνιστές αντιτάχθηκε στη Νέα
συμφωνία που είχε κάνει ο Franklin Roosevelt για την
αύξηση της ευημερίας και της κοινωνικής πρόνοιας μετά
το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Μεγάλο Κραχ των
Η.Π.Α. Οι Reisch και Andrews (2001) περιγράφουν ως

χαρακτηριστικό αυτής την περιοδου την αντίθεση στις
ριζικές μεταρρυθμίσεις και τα κινήματα στις ΗΠΑ, ιδιαί-
τερα προς τα κινήματα που έχουν προωθήσει αρχές που
βασίζονται περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα πα-
ρά στις συγκεκριμένες, ιδιαίτερες ανάγκες (Reisch & An-
drews, 2001). Η εποχή αποτέλεσε τεράστια απειλή για
τους νοσηλευτές δημόσιας υγείας που μπορεί να θελαν
να ακολουθήσουν το παράδειγμα και τις κοινωνικές θέ-
σεις του προηγούμενων γενιών, των μεταρρυθμιστών νο-
σηλευτών δημόσιας υγείας. 

Μερικοί νοσηλευτές δημόσιας υγείας, ωστόσο, υιο-
θέτησαν μια στάση υπέρ της τροποποίηση περί Ίσων δι-
καιωμάτων, που είχε ψηφιστεί αρχικά από το Αμερικανι-
κό Κογκρέσο το 1923 αλλά απέτυχε να επανεγκριθεί τα
επόμενα έτη έως το 1972 (και τελικά, δεν επικυρώθηκε
ποτέ αφού δεν υπήρχαν αρκετά πολιτείες που την εφάρ-
μοζαν). Η τροποποίηση που περιελάμβανε βάσει του νό-
μου ίσα δικαιώματα για τους Αμερικανούς και των δύο
φύλων ήταν, όπως και η ψήφος και τα αναπαραγωγικά
δικαιώματα, ένα φεμινιστικό ζήτημα που αποδείχθηκε
διασπαστικό μέσα στο ευρύ επάγγελμα της νοσηλευτι-
κής. Οι νοσηλευτές δημόσιας υγείας έτειναν να είναι πιο
ριζοσπάστες από τους άλλους συναδέλφους τους και
ήταν συχνά πιό ενθαρρυντικοί για αυτά τα ζητήματα, αλ-
λά δεν την συνέδεαν, όπως οι προγενέστεροι, μεταξύ
των ρόλων τους ως κοινωνικοί μεταρρυθμιστές, νοση-
λευτές, προστάτες της δημόσιας υγείας του πληθυσμού
και γυναίκες που απαιτούν την ίση μεταχείριση με τους
άνδρες. Η Lavinia Dock είχε καταστήσει αυτές τις συνδέ-
σεις σαφείς στο πρώτο μισό του αιώνα, αλλά οι ιστορικοί
συγγραφείς στο μέσο του αιώνα που μελετούσαν την
Dock δεν αντιλήφθηκαν αρχικά το φεμινισμό της. Συγ-
χρόνως, οι συγγραφείς που γράφουν για το γυναικείο κί-
νημα δεν αναφέρθηκαν σε νοσηλεύτριες ηγέτες ή δεν
έκαναν οποιεσδήποτε συνδέσεις μεταξύ της νοσηλευτι-
κής και του φεμινισμού. Με εξαίρεση κάποιων νοσηλευ-
τριών όπως η Ruth Greenberg Edelstein και Wilma Scott
Heide, το επάγγελμα είχε αποφύγει το φεμινισμό και τα
σχετικά κινήματα στα πλαίσια της Νοσηλευτικής, ενώ και
το φεμινιστικό κίνημα είχε μείνει μακριά από την Νοση-
λευτική ως πηγή υποστήριξης (Roberts & Ομάδα, 1995).
Εκτός από τα συγκεκριμένα ζητήματα για το φεμινισμό,
οι νοσηλευτές υποστήριξαν κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
όπως τα αστικά δικαιώματα και ο πόλεμος ενάντια στη
φτώχεια στη δεκαετία του '60, αλλά υπήρξε λίγη συζήτη-
ση αυτής της δραστηριότητας στη βιβλιογραφία της νο-
σηλευτικής εκείνης της περιόδου (Roberts & al, 1995).

Επαγγελματισμός

Τελικά, λόγω της αίγλης που απέκτησαν, η επιστήμη, οι
τεχνολογικές εφαρμογές της ιατρικής, και οι ιατρικές
υπηρεσίες εντός του νοσοκομείου, ο νοσηλευτής δημό-
σιας υγείας, από ανεξάρτητος κοινωνικός μεταρρυθμι-
στής και υπερασπιστής της κοινότητας, δεν μπορούσε
να αντισταθεί στην “κυριαρχία της ιατρικής” και την “αλ-
λαγή της επαγγελματικής ιδεολογίας” (Melosh, 1982,
σελ. 143). Η Reverby περιγράφει πως τα βήματα προς τη
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