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Ο απαισιόδοξος βλέπει δυσκολίες σε κάθε πρόκληση,
Ο αισιόδοξος βλέπει προκλήσεις σε κάθε δυσκολία.

Sir Winston Churchill (1874-1965)

Η συνεχής εξέλιξη των επιστηµών υγείας αποδεικνύει την
αισιοδοξία των ανθρώπων που τις υπηρετούν και την
πίστη τους στη ζωή και τον ασθενή συνάνθρωπο.
Η νοσηλευτική καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας της έχει
διακριθεί για την φροντίδα του ευάλωτου ατόµου, φρον-
τίδα η οποία περικλείει την πρόληψη, την ανακούφιση
του πόνου, την προστασία και την αποκατάσταση της
υγείας των ασθενών, ως σύνολο, µε σεβασµό στην προ-
σωπικότητα και την αξιοπρέπειά τους.
Η Περιεγχειρητική νοσηλευτική, ως εξειδικευµένη ειδι-
κότητα, παρέχει φροντίδα στους «προς χειρουργείο»
ασθενείς και στο οικογενειακό τους περιβάλλον προεγ-
χειρητικά, διεγχειρητικά και µετεγχειρητικά.
Η εργασία στο χώρο του χειρουργείου, ένα χώρο απαιτη-
τικό και δύσκολο, είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί µόνο
µε την ενσυνείδητη και ευσυνείδητη προσπάθεια όλου του
προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού, η οποία απαιτεί
ειλικρίνεια, σεβασµό και αµέριστο ενδιαφέρον για τους
άλλους, πειθαρχία και υπακοή στους κανονισµούς, δη-
λαδή πιστή τήρηση του Κώδικα Επαγγελµατικής δεοντο-
λογίας.Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη του
κοινού υψηλού σκοπού, δηλαδή την άψογα ποιοτική
φροντίδα του ασθενούς.
O Kώδικας Επαγγελµατικής δεοντολογίας εκφράζει την

αφοσίωση της νοσηλευτικής στο άτοµο και την κοινωνία,
αναλύει τους ρόλους και τα καθήκοντα των νοσηλευτών.
Είναι το «αδιαπραγµάτευτο ηθικό» πρωτόκολλο της νο-
σηλευτικής.
Η Επαγγελµατική ∆εοντολογία σύµφωνα µε τον
ANA(Αmerican Νurses Αssosiation), AORN( Association
of PeriOperative Registered Nurses) αλλά και την Ελλη-
νική Νοµοθεσία απαρτίζεται από τους κάτωθι Κώδικες.

1. O νοσηλευτής σε όλες τις επαγγελµατικές του
σχέσεις δρα µε σεβασµό στην αξιοπρέπεια, αξία

και µοναδικότητα του κάθε ατόµου χωρίς να πε-
ριορίζεται από το κοινωνικό- οικονοµικό του επί-
πεδο, το προσωπικό του χαρακτήρα ή τη φύση
του προβλήµατος υγείας που αντιµετωπίζει.

1.1 Σεβασµός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Μια θεµελιώδης αρχή που διέπει τη νοσηλευτική είναι ο
σεβασµός στην αξιοπρέπεια, αξία και τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα κάθε ατόµου.
Ο νοσηλευτής οφείλει απόλυτο σεβασµό στην προσωπι-
κότητα, την αξιοπρέπεια και την τιµή του ασθενούς. Πρέ-
πει να γνωρίζει τα ηθικά και νοµικά του δικαιώµατα και να
τα υποστηρίζει.Η περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα
παρέχεται σε κάθε ασθενή που πρόκειται να χειρουργηθεί
µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί και να προστατεύει την
αυτονοµία του ασθενή, την αξιοπρέπειά του και τα δι-
καιώµατά του.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής υποχρεούται να σέβεται
τις αποφάσεις τους ανεξάρτητα από τα δικά του πιστεύω,
όπως η συγκατάθεση ή µη για χειρουργείο, η απόφαση
για το τέλος της ζωής(end of life choice).Οφείλει να πα-
ρέχει την συνδροµή του στον ασθενή µε κάθε θεµιτό µέσο
και να τον προστατεύει.Παρεµβαίνει µόνο όταν ο ασθε-
νής θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ή άλλους.

1.2 Οι σχέσεις µε τους ασθενείς
Είναι ευθύνη του περιεγχειρητικού νοσηλευτή να παρέχει
φροντίδα σε κάθε ασθενή χωρίς προκαταλήψεις.
Με βάση την προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενούς,
τη φύση της χειρουργικής επέµβασης και τις ανάγκες της
χειρουργικής οµάδας σχεδιάζει, εφαρµόζει και υλοποιεί
ένα εξατοµικευµένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας.
Πρωταρχική του µέριµνα κατά την παροχή των υπηρε-
σιών του είναι η κάλυψη των αναγκών του ατόµου-ασθε-
νούς ως βιοψυχοκοινωνική και πνευµατική οντότητα.
Χρησιµοποιώντας κριτική σκέψη και γνώση επαναπροσ-
διορίζει το σχέδιο φροντίδας, σύµφωνα µε τις τρέχουσες
ανάγκες και πιθανές έκτακτες καταστάσεις διεγχειρητικά.
Λαµβάνει υπόψη τις αξίες του ασθενή, τα θρησκευτικά
του πιστεύω, τη φυλή του, το κοινωνικό-οικονοµικό, πο-



λιτισµικό-µορφωτικό του επίπεδο καθώς και τον τρόπο
ζωής που έχει επιλέξει και την ηλικία του.
Όταν ηθικά δε συµφωνεί µε τις παρεµβάσεις ή την επέµ-
βαση που θα πραγµατοποιηθεί σε ένα ασθενή έχει το δι-
καίωµα να αρνηθεί να λάβει µέρος σε αυτή, αποσύρεται
µόνο όταν είναι σίγουρος ότι υπάρχουν εναλλακτικά κα-
λύτερες κατάλληλες παρεµβάσεις για τον ασθενή, µε την
προυπόθεση ότι το έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα. Όταν η
ζωή του ασθενούς είναι σε κίνδυνο δεν εγκαταλείπει, οφεί-
λει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής δε πρέπει να εκφράζει
σχόλια που µειώνουν τον ασθενή, τους συγγενείς και το
περιβάλλον του και αποφεύγει διαπληκτισµούς µαζί τους.
Σέβεται την εµπιστοσύνη που του δείχνουν, τον κατανοεί
και προσπαθεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες του, δηλαδή
του παρέχει αµέριστη πνευµατική και ψυχική ηρεµία.

1.3 Η φύση του προβλήµατος υγείας.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής οφείλει να προσφέρει
ισότιµα σε όλους τους ασθενείς την ίδια φροντίδα και
αφοσίωση. Παρέχει φροντίδα ώστε να καλύπτει όλες τις
ανάγκες του ασθενή, ανεξάρτητα από τη διάγνωση, την
πρόγνωση της ασθένειας, τη χειρουργική επέµβαση και
το αναµενόµενο αποτέλεσµα αυτής.

1.4 Το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης.
Οι ασθενείς έχουν το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης όπως
την ικανότητα να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και για
τις παρεµβάσεις-επεµβάσεις που θα υποστούν σε διάφο-
ρες περιπτώσεις.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής παρέχει την συνδροµή
του για την ορθή ενηµέρωση του ασθενή αναφορικά µε
την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία, τους κινδύ-
νους και τα οφέλη πριν από τη διενέργεια µιας νοσ/κής ή
ιατρικής πράξης.Οφείλει να παρέχει σε κάθε ασθενή που
πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση τις
ακριβείς, κατάλληλες και θεµελιωµένες πληροφορίες για
να τον βοηθήσει να λάβει τις σωστές αποφάσεις όπως η
έγγραφη συγκατάθεσή του για την επέµβαση, η θέληση
να ζήσει, η µη επαναφορά στη ζωή, η δωρεά οργάνων.
Επιβεβαιώνει την συγκατάθεσή του για τη συγκεκριµµένη
επέµβαση, τις πιθανές επιπλοκές καθώς και τις πιθανές
αλλαγές στο σχέδιο φροντίδας που µπορεί να προκύψουν
κατά τη διάρκεια της επέµβασης.
Παρέχει φροντίδα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύει
και να διατηρεί την αυτονοµία του, την αξιοπρέπειά και
τα δικαιώµατά του και σέβεται τις αποφάσεις του.

1.5 Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής οφείλει να αναγνωρίζει
τη µοναδικότητα του κάθε ατόµου όχι µόνο στους ασθε-
νείς αλλά και στους συναδέλφους τους. Πρέπει να συµ-
βιώνει αρµονικά µε τους άλλους επαγγελµατίες, το

βοηθητικό προσωπικό του χειρουργείου και τους εκπαι-
δευόµενους, να συµπεριφέρεται µε επαγγελµατισµό και
σεβασµό χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις.Αντιµετω-
πίζει συναδέλφους και άλλους µε δίκαιο και τίµιο τρόπο
ανεξάρτητα από το οικονοµικό-κοινωνικό και µορφωτικό
τους επίπεδο, τα θρησκευτικά τους πιστεύω, την καλ-
λιέργειά τους, την ηλικία τους, τις σεξουαλικές τους προ-
τιµήσεις.Παραµερίζει κάθε διαφορά µε γνώµονα το
όφελος του ασθενούς.
Η ευθύνη του προς τους συνεργάτες επιβάλλει:
• Οµαλή προσαρµογή ως µέλος της οµάδος.
• Ηρεµία και αποδοχή της κριτικής και των παρατηρή-

σεων, τα οποία πρέπει να κρίνονται σαν απρόσωπα και
εποικοδοµητικά στοιχεία.

• Ικανότητα και προθυµία αποδοχής του ωραρίου εργα-
σίας, επιφυλακής και αντιµετωπίσεως επειγόντων πε-
ριστατικών.

• Σεβασµό της εµπιστοσύνης των άλλων και αποφυγή
σχολίων και συζητήσεων.

• Αφοσίωση προς τους συνεργάτες και το χειρουργείο ως
σύνολο.

• Αποφυγή συζητήσεων και κριτικής περί ικανότητας
των χειρουργών, της συµπεριφοράς αυτών κ.λ.π.

• Αναγνώριση του γεγονότος ότι το έργο της νοσηλεύ-
τριας συµπεριλαµβάνει συνεχείς προσφορές και απαι-
τήσεις.

2. Η πρωταρχική δέσµευση του νοσηλευτή είναι ο
ασθενής, είτε είναι ένα ανεξάρτητο άτοµο, είτε µια
οικογένεια, οµάδα ή κοινότητα.

2.1 Πρωταρχικός ρόλος το ενδιαφέρον για τον ασθενή
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής παρέχει την συνδροµή
του για την ορθή ενηµέρωση του ασθενή αναφορικά µε
την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία, τους κινδύ-
νους και τα οφέλη πριν από τη διενέργεια µιας νοσ/κής ή
ιατρικής πράξης.
Υποστηρίζει τα δικαιώµατα και τις αποφάσεις του
ασθενή, προστατεύει την αυτονοµία και την αξιοπρέπειά
του. Τα παραµερίζει µόνο σε περίπτωση που κινδυνεύει η
ζωή του.
• Συλλέγει το ιστορικό του ασθενή
• Συνεργάζεται µε τον ίδιο και το περιβάλλον του, αν-

τιλαµβάνεται τις ανάγκες του, σέβεται τις αποφάσεις
του, κατανοεί τις προτιµήσεις του.

• Με βάση τις πληροφορίες προσαρµόζει το εξατοµι-
κευµένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας.

• Συζητά µε τον ασθενή, ο οποίος κατανοώντας το σχέ-
διο φροντίδας και αναγνωρίζει τα αναµενόµενα απο-
τελέσµατα, δίνει τη συγκατάθεσή του, το τροποποιεί
ή και αρνείται οποιαδήποτε παρέµβαση ή φροντίδα

• Ενεργεί µε βάση τις αποφάσεις του ασθενή
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2.2 Συνεργασία
Συνεργασία δεν είναι µόνο η οµαλή συµβίωση-συνύπαρξη
αλλά η συντονισµένη προσπάθεια όλων για την επίτευξη
ενός κοινού σκοπού, την ποιοτική παροχή φροντίδας στον
ασθενή.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής σέβεται την ανεξαρτησία
αλλά και την αλληλοεξάρτηση µε τους συνεργάτες του, µε
σκοπό την άψογη έκβαση της χειρουργικής επέµβασης,
που υπόκειται ο ασθενής.
Συνεργάζεται µε το χειρουργό και τον αναισθησιολόγο,
τους νοσηλευτές συνεργάτες του και άλλους επαγγελµα-
τίες υγείας για το σχεδιασµό του κατάλληλου πλάνου
φροντίδας για το συγκεκριµµένο ασθενή και τη συγκε-
κριµµένη επέµβαση. Ακολουθεί µε ακρίβεια τις οδηγίες
τους, διατηρώντας συγχρόνως την επιστηµονική του ανε-
ξαρτησία και την ιδιότητά του, ως ισότιµο µέλος της θε-
ραπευτικής οµάδος. Απαγορεύεται να προβαίνει σε
επικρίσεις ή/και αποδοκιµασίες του έργου των συναδέλ-
φων του.

2.3 Επαγγελµατικά Σύνορα-Όρια.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής προάγει και διατηρεί
επαγγελµατικές σχέσεις µε τους ασθενείς, συνεργάτες και
τα µέλη της χειρουργικής οµάδας. Γνωρίζει τη φύση της
νοσηλευτικής φροντίδας, η οποία πρέπει να επιτευχθεί
στο τόσο στρεσογόνο περιβάλλον του χειρουργείου και
στην «περίεργα-τεταµένη» σχέση της χειρουργικής οµά-
δας κατά τη διάρκεια της επέµβασης.
Σέβεται τα επαγγελµατικά όρια στη σχέση του µε τον
ασθενή και δεν τον επηρεάζει στις αποφάσεις του.∆ια-
δραµατίζει σηµαντικό ρόλο, παρέχοντας του τις κατάλ-
ληλες πληροφορίες, ώστε να λάβει τις σωστές για εκείνον
αποφάσεις.
∆εν διστάζει να ζητήσει τη βοήθεια των συνεργατών ή των
ανωτέρων του, όταν τα επαγγελµατικά όρια είναι ασαφή
ή σε κίνδυνο.
Οργανώνει εναλλακτικό σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας
για την περίπτωση που χρειαστεί(προσωπικά πιστεύω αν-
τιτίθεται µε την απαιτούµενη φροντίδα)
Αποφεύγει αντιεπαγγελµατική συµπεριφορά προς τον
ασθενή, συναδέλφους και άλλους επαγγελµατίες υγείας.

3. Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής προωθεί, συνη-
γορεί και προσπαθεί να προστατέψει την υγεία,
την ασφάλεια και τα δικαιώµατα του ασθενή.

3.1 Προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής οφείλει σεβασµό στην
ιδιωτική ζωή του ασθενούς. Τον προστατεύει από αδι-
καιολόγητη έκθεση ή ανάρµοστη εισβολή της προσωπι-
κής του ζωής, ενέργεια που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη
και εδραίωση µιας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ τους. Ει-
δικότερα πρέπει να:

• ∆είχνει σεβασµό στην προσωπικότητα και αξιοπρέ-
πεια του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµο-
νής του στο χειρουργείο, έστω κι άν βρίσκεται υπό
αναισθησία.

• Αποφεύγει την έκθεση του σώµατος του ασθενή, όταν
δεν απαιτείται.

• ∆ιατηρεί τις πόρτες της χειρουργικής αίθουσας κλει-
στές κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του ασθενή(
αναισθησία, τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση για την
επέµβαση κ.λ.π.) καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της
χειρουργικής επέµβασης.

• Απαγορεύει την είσοδο σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
• Προσφέρει κάλυψη, άνεση και ζεστασιά κατά τη διάρ-

κεια των µετακινήσεων του ασθενή και κατά τη διάρ-
κεια της επέµβασης.

• Σέβεται τον αποθανόντα και δίνει τη δυνατότητα σε
συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετήσουν µόνοι
τους, µακρυά από τα βλέµµατα των περιφερόµενων.

3.2 Εµπιστευτικότητα- Απόρρητο
Σε άµεση εξάρτηση µε την προστασία της ιδιωτικότητας
του ασθενούς είναι και η εµπιστευτικότητα, η διατήρηση
του «απόρρητου».
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής οφείλει να διαφυλάξει

και να προστατέψει όλες τις πληροφορίες που του εµπι-
στέυτηκε ο ασθενής, είτε είναι προφορικές ή γραπτές ή
σε ηλεκτρονική µορφή. Τις µοιράζεται µόνο µε τα εξου-
σιοδοτηµένα άτοµα της χειρουργικής οµάδος ή µε άλλους
επαγγελµατίες υγείας, που συνδέονται µε τη παροχή
φροντίδας του συγκεκριµµένου ασθενή.
Προστατεύει και διαφυλάττει το φάκελο του ασθενούς
καθώς και τα προσωπικά του αντικείµενα, τα οποία και
παραδίδει στον ίδιο ή σε κάποιο από τους συγγενείς του.
Συµπληρώνει τα διεγχειρητικά έντυπα µε ακρίβεια, αντι-
κειµενικότητα και επαγγελµατισµό.

3.3 Προστασία των ασθενών που συµµετέχουν σε έρευνα
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής οφείλει να διαφυλάξει και
να προστατέψει όλα τα δικαιώµατα των ασθενών που
συµµετέχουν σε έρευνα, τα οποία είναι η προστασία της
ιδιωτικής του ζωής, η διατήρηση της αξιοπρέπειάς του, η
αποφυγή κινδύνου τραυµατισµού του και η τήρηση των
αρχών ηθικής και δεοντολογίας. Η ενυπόγραφη συναί-
νεση του ασθενή, µετά από πλήρη και ακριβή πληροφό-
ρησή του είναι απαραίτητη. Σέβεται το δικαίωµα του
ασθενή να αρνηθεί ή να σταµατήσει να συµµετέχει στην
έρευνα.
Πρέπει επίσης να γνωρίζει και τα δικά του δικαιώµατα,
όσον αφορά την έρευνα. Οφείλει να µάθει το σκοπό και
τη φύση της έρευνας και να βεβαιωθεί ότι η έρευνα διε-
νεργείται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα άτοµα. ∆ε
µπορεί να συνδυάζει την έρευνα µε τις νοσηλευτικές φρον-
τίδες, εκτός κι αν η έρευνα µπορεί να προσφέρει διαγνω-
στικά ή θεραπευτικά στον ασθενή.



Ο ερευνητής οφείλει να αποκαλύψει τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του νοσηλευτή και του ασθενή.

3.4 Καθιερωµένοι και επαναληπτικοί µηχανισµοί
Πρωταρχική υποχρέωση του περιεγχειρητικού νοσηλευτή
είναι να προάγει την υγεία, την ευηµερία και την ασφά-
λεια του ασθενή.
Είναι υπεύθυνος να εφαρµόζει τα πρωτόκολλα της νοση-
λευτικής φροντίδας.Ακολουθεί τακτική και οδηγίες, τηρεί
τους νόµους για να εξασφαλίσει την υγεία και την ασφά-
λεια του ασθενή.
Συµµετέχει σε σεµινάρια συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.
Οφείλει να γνωρίζει τις προσωπικές του θεωρητικές και
κλινικές ικανότητες και δεξιότητες και να τις βελτιώνει.∆ε
διστάζει να ζητήσει βοήθεια από συναδέλφους.

3.5 ∆ιαταραγµένη πρακτική
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής έχει την ηθική υποχρέ-
ωση να προστατεύει τον ασθενή, το κοινό και το επάγ-
γελµα από ουσιαστική βλάβη, που µπορεί να είναι
αποτέλεσµα κακής πρακτικής από συνάδελφο. Οφείλει
να προστατέψει τον ασθενή και να βεβαιωθεί ότι ο συνά-
δελφος θα βοηθηθεί κατάλληλα.

4. Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος και υπόλογος για
την προσωπική τους νοσηλευτική πρακτική και
καθορίζει την αποστολή των καθηκόντων του,
σύµφωνα µε τη νοσηλευτική υποχρέωση να παρέ-
χει άριστη φροντίδα στον ασθενή.

Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής είναι υπόλογος στον
εαυτό του, στον ασθενή, στους συναδέλφους του, στο
επάγγελµα και στην κοινωνία για τις κρίσεις του και τις
πράξεις του στη νοσηλευτική φροντίδα.
• Παρέχει ασφαλή και κατάλληλη φροντίδα στον

ασθενή,
• Τηρεί πιστά την άσηπτη τεχνική,
• Κατά τη διάρκεια της επέµβασης καταµετρά γάζες,

αιχµηρά, βελόνες και εργαλεία,
• Εφαρµόζει νοσηλευτικά πρωτόκολλα, ακολουθεί την πο-

λιτική του νοσοκοµείου και του χειρουργείου και τα προ-
σαρµόζει στις ανάγκες του ασθενή και της επέµβασης,

• Ενεργοποιεί το χειρουργό και τους συναδέλφους του,
όταν ο ασθενής είναι σε κίνδυνο όπως για την κατάλ-
ληλη θέση για την επέµβαση, µη σωστή εφαρµογή και
λειτουργία διαθερµίας και άλλων συσκευών, για την
απώλεια αίµατος, για διακοπή της ασηψίας κ.λ.π.

• ∆ιευκρινίζει εντολές και παραγγελίες που τις θεωρεί
ακατάλληλες ή λανθασµένες.

• Ο νοσηλευτής που µετέχει σε διαδικασία πιστοποί-
ησης θανάτου λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο προ-
κειµένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι κείµενες
διατάξεις (Αρθρο 2 του Ν.2737/1999)

5. Ο νοσηλευτής οφείλει να εκτελεί τα ίδια ακριβώς
καθήκοντα στον εαυτό του όπως και στους άλλους
τα οποία περιλαµβάνουν τη διατήρηση της αξιο-
πρέπειας και της ασφάλειας όλων, την διατήρηση
των αρµοδιοτήτων τους και τη συνεχιζόµενη προ-
σωπική και επαγγελµατική εξέλιξη.

5.1 Αυτοσεβασµός.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής οφείλει να είναι υπό-
δειγµα έντιµου και άµεµπτου ατόµου,να προάγει την
επαγγελµατική αυτονοµία και να προστατεύει την αξιο-
πρέπεια του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. Προάγει µια
θετική εικόνα της νοσηλευτικής στα ΜΜΕ και την κοινό-
τητα-κοινωνία και διορθώνει την παραπληροφόρηση
καθώς και λάθος αντιλήψεις σχετικά µε το επάγγελµα.
Προάγει ένα περιβάλλον που βελτιώνει την υγεία και την
ασφάλεια όλων των εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας
και ενδυναµώνει το επάγγελµα.
Παρέχει νοσηλευτική φροντίδα µε τρόπο που είναι άξιος
σεβασµού, όχι µόνο από τους ασθενείς αλλά και από τον
εαυτό του και τους συναδέλφους του. Αναγνωρίζει τοµείς
για προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξη και βοηθά και
άλλους να προοδέψουν. Υποστηρίζει το ρόλο του νοση-
λευτή ως συνήγορο του ασθενή.
Συµµετέχει στην εκπαίδευση οµάδων της κοινότητας
όπου ζει και εργάζεται όσον αφορά τις χειρουργικές επεµ-
βάσεις και την περιεγχειρητική νοσηλευτική και διορθώνει
την παραπληροφόρηση και τις λανθασµένες αντιλήψεις
σχετικά µε την περιεγχειρητική παροχή φροντίδας.

5.2 Επαγγελµατική εξέλιξη.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής είναι υπόλογος στην κοι-
νωνία και το επάγγελµα για την κατάλληλη, αποτελεσµα-
τική και πετυχηµένη νοσηλευτική πρακτική.
Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του και εξέλιξή του.
Οφείλει να ενηµερώνεται και να εκπαιδεύεται πάνω σε
νέες χειρουργικές τεχνικές και τεχνολογικό εξοπλισµό.

5.3 Ολοκληρωµένη προσωπικότητα.
Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής πρέπει να είναι ανοιχτός
σαν χαρακτήρας, ειλικρινής και τίµιος στις σχέσεις του µε
τους ασθενείς, τους συναδέλφους και τους άλλους επαγ-
γελµατίες υγείας. Έχει δυνατή επιρροή στους άλλους,
εφόσον τεκµηριώνει-υποστηρίζει τις απόψεις του σε επι-
στηµονικά δεδοµένα, κλινική γνώση και εµπειρία.
• Βοηθά τον ασθενή να λάβει τις σωστές αποφάσεις και

να παρέµβει ουσιαστικά στο σχέδιο νοσηλευτικής
φροντίδας,

• Βοηθά τους συναδέλφους,
• Σέβεται τις απόψεις των άλλων αλλά αποσαφηνίζει

παρανοήσεις,
• Εκτελεί τα καθήκοντά του σε όλους τους ασθενείς ανε-

ξάρτητα από το οικονοµικο-κοινωνικό-µορφωτικό τους
επίπεδο, την ηλικία τους, τα θρησκευτικά τους πιστεύω.
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• Οργανώνει εναλλακτικό σχέδιο φροντίδας σε περί-
πτωση ανάγκης.

5.4 ∆ιατήρηση της ακεραιότητας του χαρακτήρα του
(έντιµος) - της αξιοπρέπειάς του.

Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής δε συµβιβάζεται όσον
αφορά την προσωπική και την επαγγελµατική του εντι-
µότητα. Σε περίπτωση που είναι ηθικά αντίθετος µε τις
παρεµβάσεις ή µε τη χειρουργική επέµβαση έχει το δι-
καίωµα να µη συµµετάσχει, αρκεί να το γνωστοποιήσει
έγκαιρα. Όταν ο ασθενής κινδυνεύει, οφείλει να παρα-
µείνει στη θέση του και να παρέχει το καλύτερο δυνατό
για τον ασθενή.
Η οικονοµική κρίση και πίεση για µείωση τους κόστους
έχει αντίκτυπο και στο νοσηλευτικό επάγγελµα και κυρίως
στο χώρο του χειρουργείου. Ο περιεγχειρητικός νοση-
λευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του µε οικονο-
µική σύνεση.
• Βοηθά στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος αγώγιµου

για µάθηση, διδασκαλία και εκπαίδευση,
• Παρέχει την κατάλληλη φροντίδα στο κατάλληλο κό-

στος(Cost-effective)
• Xρησιµοποιεί και διατηρεί τον εξοπλισµό-υλικά σύµ-

φωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή,
• Ξαναχρησιµοποιεί και ξαναποστειρώνει υλικά, µόνο

όταν το επιτρέπει η κατασκευάστρια εταιρεία, χωρίς
να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ασθενούς.

• ∆εν δέχεται εκπτώσεις στην ποιότητα της φροντίδας
που παρέχει στον ασθενή.

6. Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής, µέσω ατοµικής
και οµαδικής δράσης, συµµετέχει στη δηµιουργία,
διατήρηση και εξέλιξη του περιβάλλοντος και των
συνθηκών στο χώρο της υγείας, σύµφωνα µε τις
αξίες του επαγγέλµατος, που θα συµβάλλουν στην
παροχή ποιοτικής φροντίδας της υγείας.

6.1 Επιρροή του περιβάλλοντος σε ηθικές αξίες και
αρετές.

Αρετή είναι συνήθεια του χαρακτήρα που προδιαθέτει τα
άτοµα να έχουν ηθικές υποχρεώσεις, δηλαδή να κάνουν
το σωστό.Αρετές όπως σοφία, ειλικρίνεια, κουράγιο, αξίες
όπως συµπόνοια και υποµονή χαρακτηρίζουν ένα ηθικό
άτοµο.
Οι αρετές προάγουν τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας, σεβασµού, υγείας, ανεξαρτησίας καθώς και άλλες
αξίες που διέπουν τη νοσηλευτική.
Οι νοσηλευτές έχουν την υποχρέωση να δηµιουργούν, να
διατηρούν ένα περιβάλλον που στηρίζει την ανάπτυξη αξιών
και αρετών και συνεπώς βοηθά στην διεκπεραίωση των ηθι-
κών υποχρεώσεών τους που θα συµβάλλει στην παροχή άρι-
στη νοσηλευτικής φροντίδας.Συµπεριφέραται στους
ασθενείς και τους συγγενείς τους µε συµπόνοια και τους

βοηθά. Σε δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις δείχνουν
συµπάθεια και ευαισθησία, υποµονή και επιµονή.
Συµβάλλουν στη δηµιουργία και διατήρηση ενός περι-
βάλλοντος εργασίας κατάλληλο και ασφαλές για να υπο-
στηρίξει την επιτέλεση του έργου τους. Ακολουθούν
διαδικασίες για ασφαλή ηθική πρακτική.Τηρούν πολιτι-
κές και πρωτόκολλα.∆ηµιουργούν ατµόσφαιρα κατάλληλη
για εκπαίδευση.

6.2 Υπευθυνότητα για το περιβάλλον νοσηλευτικής
φροντίδας.

Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής συµπεριφέρεται στους
συναδέλφους µε σεβασµό και δικαιοσύνη. Σε όλους τους
ρόλους του συµµετέχει σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις
συνθήκες εργασίας. Αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις συν-
θήκες εκείνες που προάγουν τη νοσηλευτική, τον διευκο-
λύνουν µε σκοπό την αµέριστη παροχή φροντίδας στον
ασθενή. Προάγει ένα περιβάλλον που δεν ανέχεται πα-
ρενόχληση και κατάχρηση. ∆ιευκολύνει το περιβάλλον ερ-
γασίας ώστε να προάγει την εκπαίδευση. Συνεργάζεται
µε όλα τα άτοµα που µετέχουν στις υπηρεσίες υγείας.
Αναγνωρίζει και αναφέρει τυχόν πρακτικές µη ασφαλείς
για τον ασθενή.
Η προσπάθεια διατηρήσεως της ηρεµίας, της τάξης και
της ασφάλειας του περιβάλλοντος απαιτούν:
• Περιορισµό θορύβου και ανησυχίας στο ελάχιστο.Ως

εκ τούτου ακόµα και τα πολλά τηλεφωνήµατα δεν επι-
τρέπονται στο χειρουργείο.

• Αποφυγή ενοχλήσεως των χειρουργών κατά τη διάρ-
κεια των επεµβάσεων.

• Περιορισµό της συνοµιλίας στη χειρουργική αίθουσα
στο ελάχιστο. Η ατµόσφαιρα αφ’ ενός φορτίζεται µε
µικρόβια δια των σταγονιδίων και αφ’ ετέρου η σοβα-
ρότητα του επιτελούµενου έργου επιβάλλει ευσυνεί-
δητη προσοχή και αυτοσυγκέντρωση προς όφελος της
ζωής του ασθενούς.

• Επικοινωνία µε όσο το δυνατόν ήρεµο και χαµηλό
τόνο φωνής, µε χρήση νευµάτων, κινήσεων κ.λ.π.

• Αποφυγή άσκοπης κυκλοφορίας και απασχόλησης
µελών του προσωπικού σε συζητήσεις άσχετες µε την
εργασία. Οι ελεύθερες ώρες πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται για συνεχή επιµόρφωση, ανάπτυξη και τελει-
οποίηση της εργασίας.

7. Οι νοσηλευτές λαµβάνουν µέρος στην εξέλιξη του
επαγγέλµατος συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της
πρακτικής άσκησης, της εξέλιξη της γνώσης και
την εκπαίδευση.

Ο περιεγχειρητικός νοσηλευτής είναι προσωπικά υπεύ-
θυνος να συµβάλλει στην εξέλιξη του επαγγέλµατος συµ-
µετέχοντας σε συλλόγους και συνδέσµους. Υποστηρίζει
και συµµετέχει στα προγράµµατά τους. Ενηµερώνεται για



αλλαγές στην πολιτική παροχής νοσηλευτικής φροντίδας.
Εφαρµόζει τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες όσον αφορά

την περιεγχειρητική παροχή φροντίδας.Ενηµερώνεται για
τρέχουσες αλλαγές τις εφαρµόζει και τις διδάσκει.
Μέσω της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης βελτιώνει τις πρα-
κτικές νοσηλευτικής φροντίδας, τις προσαρµόζει στα δικά
του δεδοµένα σύµφωνα µε την πολιτική της νοσηλευτικής
υπηρεσίας που υπηρετεί, τις εφαρµόζει και τις διαδίδει
στους συναδέλφους του.

8. Το επάγγελµα της νοσηλευτικής, που αντιπροσω-
πεύεται από τις οργανώσεις, τους συλλόγους και
τα µέλη τους, είναι υπεύθυνο να διασαφηνίζει τις
νοσηλευτικές αξίες, να διατηρεί την αξιοπρέπεια
του και να διαµορφώνει κοινωνική πολιτική.

Οι επαγγελµατικοί νοσηλευτικοί οργανισµοί είναι υπεύ-
θυνοι για την αποσαφήνιση, την ασφάλεια και τη διατή-
ρηση ηθικής νοσηλευτικής συµπεριφοράς. Η εκπλήρωση
αυτών των καθηκόντων απαιτεί από τους αργανισµούς και
τους συλλόγους να ανταποκρίνονται στα δικαιώµατα, τις
ανάγκες και τα νοµικά συµφέροντα ασθενών και
νοσηλευτών.

9. Οι νοσηλευτές συνεργάζονται µε τα µέλη άλλων
επαγγελµάτων υγείας και µε το κοινό για να προ-
άγουν τις προσπάθειες της κοινότητας, του έθνους
και όλου του πλανήτη να αναγνωρίσει τις ανάγκες
της υγείας µας.

Το επίκεντρο της νοσηλευτικής είναι ο Ανθρωπος ως
όλον. Το σώµα της επιστηµονικής γνώσης της Νοσηλευ-
τικής επιστήµης προσπαθεί να περιγράψει, να ερµηνέυσει
και να προβλέψει ότι αφορά τον άνθρωπο ως βιοψυχο-
κοινωνική και πνευµατική οντότητα.

Ο Κώδικας Επαγγελµατικής δεοντολογίας, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της νοσηλευτικής από τα
θεµέλια της ανάπτυξής της παρέχει το πλαίσιο για την
ανάπτυξη και εφαρµογή της νοσηλευτικής διεργασίας,
κάτω από την οµπρέλα της ηθικής και των αξιών, η οποία
θα οδηγήσει στην άψογη ποιοτική φροντίδα των ασθενών
ως ολότητα.
Η περιεγχειρητική νοσηλευτική, αντιλαµβανόµενη της
σοβαρότητας του γεγονότος ότι ο ασθενής έχει εµπιστευ-
θεί τη ζωή του στα χέρια του προσωπικού «εν λευκώ», όχι
απλά οφείλει, αλλά απαιτεί απεριόριστο σεβασµό στην
αξία της ανθρώπινης ζωής.
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