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Η υπεράσπιση των ασθενών είναι μια άμεση 
εκφραζόμενη πράξη φροντίδας και αποτελεί πρωταρχική 
μέριμνα στην νοσηλευτική.1 Τις βάσεις για την 
υπεράσπιση των ασθενών έθεσε εδώ και πολλά χρόνια 
η Nightingale προκειμένου να αναπτύξει τη σύγχρονη 
νοσηλευτική. Συγκεκριμένα, η Nightingale πίστευε και 
προωθούσε την ισότητα, προκειμένου να διασφαλίσει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, η Nightingale, 
ανέπτυξε αρχές και πρακτικές ηγεσίας προκειμένου να 
προάγει αποτελεσματικές τεχνικές υπεράσπισης για τους 
εν δράσει νοσηλευτές.2 Να τονιστεί, ότι όταν έχει 
εδραιωθεί ουσιαστική σχέση μεταξύ νοσηλευτή-
ασθενούς αναπτύσσεται καλύτερα το αίσθημα της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και θέτει τους νοσηλευτές σε 
προνομιακή θέση προκειμένου να συνηγορούν υπέρ των 
ασθενών. Έτσι, η συνηγορία υπέρ των ασθενών 
θεωρείται απαραίτητο ηθικό συστατικό για την 
απαρτίωση του επαγγελματικού προφίλ του νοσηλευτή. 
Άλλωστε οι νοσηλευτές χρειάζονται να είναι οξυδερκείς, 
υπεύθυνοι σε όλους τους τομείς της κλινικής 
δραστηριότητάς τους, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα 
ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση των ασθενών, 
λαμβάνοντας άμεση ανάληψη δράσης, όταν αυτή 
απαιτείται.1-4  

Η έννοια της συνηγορίας ενδείκνυται ιδιαίτερα στο 
περιεγχειρητικό περιβάλλον, αφού οι ασθενείς που 
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση είναι πιο 
ευάλωτοι λόγω καταστολής ή λόγω της γενικής 
αναισθησίας.5 Οι Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές 

ασχολούνται με την ασφάλεια, ποιότητα, πρόληψη των 
λοιμώξεων σε όλα τα στάδια της Περιεγχειρητικής 
Νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών (προεγχειρητικό, 
διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο) που 
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, όταν 
βρίσκονται στο συγκρότημα του χειρουργείου, στο 
χειρουργείο του αιμοδυναμικού, καθώς και στο 
χειρουργείο ημέρας. H Περιεγχειρητική Nοσηλευτική 
εμπεριέχει όλα στάδια της εμπειρίας του ασθενούς που 
υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Γι’ αυτό 
χρειάζονται οι Νοσηλευτές που ασχολούνται με την 
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική να είναι ειδικευμένοι, 
ώστε να καλύπτουν όλες τις ειδικότητες και 
εξειδικεύσεις των χειρουργικών επεμβάσεων, τόσο σε 
επίπεδο γνώσεων όσο και επίπεδο δεξιοτήτων, καθώς 
και σε όλες τις άλλες  διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα 
στο συγκρότημα του χειρουργείου.  Άλλωστε ο 
ραγδαίος αναπτυσσόμενος χώρος του Περιεγχειρητικού 
περιβάλλοντος, με την υψηλή και εξειδικευμένη 
τεχνολογία, εξοπλισμούς απαιτεί  υψηλού επιπέδου 
προφίλ Νοσηλευτών, που να προασπίζουν την ασφάλεια 
και την ποιότητα φροντίδας των υποβαλλόμενων σε 
χειρουργική επέμβαση ασθενών.6-13  

Κατά την περιεγχειρητική περίοδο, ο ασθενής που 
υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση παραιτείται 
εκούσια από τον έλεγχο του σώματος τους και τον 
έλεγχο της κατάστασή του14 και έτσι εναποθέτει την 
ευθύνη της ζωή του στα μέλη της χειρουργικής ομάδας 
(Χειρουργούς, Αναισθησιολόγους, Περιεγχειρητικούς 
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Νοσηλευτές).  Σε  αυτήν την περίπτωση ο 
Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής χρειάζεται να 
αφουγκραστεί τι θα ήθελε ο ασθενής του που 
υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση να τηρηθεί, 
προκειμένου να νιώθει ασφαλής, ενώ παράλληλα ως 
επαγγελματίας οφείλει να ακολουθήσει το 
Περιεγχειρητικό μοντέλο φροντίδας που είναι 
επικεντρωμένο στον ασθενή.15,16  Με αυτό τον τρόπο ο 
Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής λαμβάνει θέση και 
συνηγορήσει, ενεργώντας θετικά για λογαριασμό του 
ασθενούς. Άλλωστε, ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής  
ενεργεί σύμφωνα με τις προσωπικές αξίες του και 
συνηγορεί με γνώμονα την εκτίμηση, την κατάλληλη 
ενημέρωση και την αποτελεσματική διαμεσολάβηση 
υπέρ των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική 
επέμβαση.5,17,18  

Ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής δημιουργεί 
συνθήκες συνηγορίας προκειμένου να προστατεύσει και 
να φροντίσει τον ασθενή που υποβάλλεται σε 
χειρουργική επέμβαση. Συγκεκριμένα ο 
Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής συνηγορεί στην 
«προστασία», τη «διατήρηση της αξίας», την 
«υποστήριξη» και την «ενημέρωση» για χάρη του 
ασθενή που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.19  

Αναλυτικά σχετικά με την «προστασία» ο 
Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής συνηγορεί υπέρ της 
ασφάλειας του ασθενή που υποβάλλεται σε χειρουργική 
επέμβαση, τον προστατεύει από οποιοδήποτε σωματική 
βλάβη όσο βρίσκεται σε καταστολή ή γενική 
αναισθησία,20,21,22,23 τον φροντίζει κατά την 
περιεγχειρητική ρύθμιση των υγρών,24-26 διατηρώντας 
την ισορροπία όλων των συστημάτων του, 21 καθώς και 
του εξασφαλίζει γενικά ένα ασφαλές περιεγχειρητικό 
περιβάλλον.21,23 Παράλληλα χρησιμοποιεί το εγχειρίδιο 
εφαρμογής της λίστας ελέγχου για την ασφάλεια στις 
χειρουργικές επεμβάσεις, σε προεγχειρητικό, 
διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο, σύμφωνα με 
τον Π.Ο.Υ.,27 τηρώντας ταυτόχρονα καθ’ όλη τη 
διάρκεια που βρίσκεται ο ασθενής στο συγκρότημα του 

χειρουργείου το Περιεγχειρητικό μοντέλο φροντίδας 
που είναι επικεντρωμένο και εξατομικευμένο για κάθε 
ασθενή.15,16 Ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής συνηγορεί, 
προστατεύει και υπερασπίζεται τα δικαιώματα του 
ασθενή που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.28  
Επίσης, ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής λειτουργεί με 
γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, επαγρυπνεί και 
κάνει ό,τι δεν μπορεί να κάνει ο ασθενής για τον εαυτό 
του κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής διαδικασίας.29  

Σχετικά με τη «διατήρηση των εκφρασμένων αξιών» 
ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής συνηγορεί με απόλυτο 
σεβασμό και ειλικρίνεια προς όλους τους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση και τους 
αντιμετωπίζει ισόνομα και ισότιμα.19,23,28 Έτσι, οι 
Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές εκφράζονται για 
λογαριασμό των ασθενών τους που υποβάλλονται σε 
χειρουργική επέμβαση, όταν δεν μπορούν οι ίδιοι οι 
ασθενείς να μιλήσουν για τον εαυτό τους, κάτι που 
συνεπάγεται ότι διατηρούν τις προτιμήσεις των 
ασθενών και των άλλων εκφρασμένων και μη αξιών, 
πεποιθήσεων, στάσεων τους.21,29  Παράλληλα οι 
Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές σέβονται και διατηρούν τις 
πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχολογικές, πνευματικές 
αξίες της προσωπικότητας των ασθενών21,23,29 
τηρώντας με ευλάβεια τον κώδικα Νοσηλευτικής 
δεοντολογίας30 και εφαρμόζοντας προς όλους τους 
ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση 
ολιστική περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα.19,22  

Όσο αφορά την «υποστήριξη» ο Περιεγχειρητικός 
Νοσηλευτής συνηγορεί δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
παροχή ενσυναίσθησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξη 
προς όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε 
χειρουργική επέμβαση.19,22  Άλλωστε αυτή η 
«υποστήριξη» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
περιεγχειρητικής συνηγορίας, αφού δηλώνει ότι ο 
Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής μπορεί να είναι 
«σωματικά και πνευματικά παρών» στο πλευρό του 
ασθενούς,21,23 Η εκδήλωση αυτής της «υποστήριξης» 
εκφράζεται από τον Περιεγχειρητικό Νοσηλευτή με 
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λεκτικό 23,28 και μη λεκτικό τρόπο,19,23 προς τον ασθενή, 
καλύπτοντας τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του καθ΄όλο 
το χρονικό διάστημα της περιεγχειρητικής 
διαδικασίας.19,28   

Τέλος, η κατάλληλη «ενημέρωση» των ασθενών που 
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην περιεγχειρητική συνηγορία. 
Συγκεκριμένα, η «ενημέρωση» κρίνεται αναγκαία και 
χρειάζεται να την παρέχουν κατάλληλα οι 
Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές, ανάλογα και σύμφωνα με 
τον επαγγελματικό τους ρόλο, την τήρηση των αρχών 
της βιοϊατρικής δεοντολογίας, προς τους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή η 
«ενημέρωση» χρειάζεται να γίνεται με απλό, κατανοητό 
και συναισθηματικά κατάλληλο τρόπο.19,23 Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
Περιεγχειρητικούς Νοσηλευτές κατά τη διάρκεια 
«ενημέρωσης» μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς 
να κατανοήσουν για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει 
κατά την περιεγχειρητική τους διαδικασία. 21,23 καθώς 

και για το τι πιθανούς κινδύνους και οφέλη μπορεί να 
τους προκύψουν από την χειρουργική επέμβαση.20,21 Οι 
Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές είναι αναγκαίο να 
επιβεβαιώνονται και να επαληθεύουν ότι οι ασθενείς 
τους που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση 
κατανοούν όλες τα πληροφορίες που τους παρέχουν και 
να γνωρίζουν όλα τα στάδια της περιεγχειρητικής 
διαδικασίας.23  

Συμπερασματικά, οι Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές 
οφείλουν να συνηγορούν με υπομονή, ηθικές αξίες, 
ενσυναίσθηση, συμπόνοια, πίστη, προθυμία και αγάπη 
υπέρ των ασθενών τους που υποβάλλονται σε 
χειρουργική επέμβαση.31,32 Σίγουρα για να επιτευχθούν 
όλα τα παραπάνω στην Ελλάδα χρειάζεται να 
θεσμοθετηθεί Ειδικότητα στην Περιεγχειρητική 
Νοσηλευτική, προκειμένου να δοθεί περαιτέρω έμφαση 
σε αυτό το πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον κομμάτι της 
Νοσηλευτικής επιστήμης, που αφορά την ασφάλεια του 
ασθενούς που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. 
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