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Η συνηγορία δηλώνεται στα λατινικά με τον όρο

που του επιφέρει βλάβη, επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τα

«advocacy» που σημαίνει ότι καλούμαι να μιλήσω υπέρ

δικαιώματα του. Έτσι ο νοσηλευτής ως συνήγορος

ή

προασπίζει τα ανθρώπινα και ηθικά δικαιώματα του

εκ

μέρους

κάποιου

ατόμου

ως

μάρτυρας

ή

συνήγορος.1 Στα ελληνικά, η σημασία αρχικά του όρου
ενέχει

νομική

έννοια,

που

αναφέρεται

ασθενούς.8

στην

Το

θεωρητικό

υπόβαθρο

που

αφορά

τη

«…υπεράσπιση διαδίκου την οποία αναλαμβάνει ο

συνηγορία στη νοσηλευτική στηρίζεται σε φιλοσοφικές

συνήγορος στο δικαστήριο και παράλληλα έχει σημασία

βάσεις,

που υποδηλώνει θερμή υποστήριξη ενός προσώπου ή

αντίστοιχους συγγραφείς.

μιας υπόθεσης ή άποψης…».

αρχές της συνηγορίας στη νοσηλευτική βασίζονται στην

2

όπως

αυτές

καταγράφονται
9 ,10,11

από

τους

Αυτές οι φιλοσοφικές

Η συνηγορία έχει περιγραφεί ως μια ενέργεια που

πεποίθηση ότι η αυτονομία δίνει σε όλους τους

βοηθάει στην κάλυψη των ανεκπλήρωτων αναγκών του

ανθρώπους το δικαίωμα να επιλέγουν τις δικές τους

ασθενούς και μπορεί να περιλαμβάνει την ενημέρωση,

ενέργειες. Σύμφωνα με τον Curtin,9 ο νοσηλευτής θα

την προστασία και την συνομιλία με τους ασθενείς.3,4

πρέπει να βλέπει τον ασθενή ως ένα μοναδικό άνθρωπο

Περιγράφεται επίσης ως μια κατάσταση στην οποία

και να τον υποστηρίζει καλύπτοντας τις φιλοσοφικές και

γίνονται απτά τα αιτήματα, που βιώνει ο ασθενής, ενώ

υπαρξιακές τους αναζητήσεις, ενώ οι Gadow,10 και

παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον νοσηλευτή να

Kohnke,11 τονίζουν ότι ο νοσηλευτής χρειάζεται να

ανταποκριθεί στις επιλογές, τις ανάγκες του ασθενούς,

προσφέρει

προστατεύοντάς τον από ακατάλληλες πρακτικές.5 Η

διευκολύνοντας

προέλευση του όρου συνηγορία στη νοσηλευτική

κατάλληλων αποφάσεων.

πηγάζει

από

Δικαιωμάτων,
παρουσίασε
Δικαιωμάτων
χρειάζονται

το

Αμερικανικό

όπου
και
του
να

μια

Αμερικανίδα

πρότεινε
Ασθενούς,
ενεργούν

Δικαιωμάτων του Ασθενούς.

Κίνημα

στη
ότι
ως

τους

υποστήριξη,

ασθενείς

στη

λήψη

Η προσέγγιση της έννοιας του νοσηλευτή ως

δικηγόρος,

συνήγορος του ασθενούς έχει μελετηθεί και δίνει τα

των

βασικά χαρακτηριστικά της υπεράσπισης των ασθενών,

νοσηλευτές

δηλαδή τη διασφάλιση της αυτονομίας του ασθενούς,

Συνήγοροι

των

ενεργώντας

για

προωθώντας

6,7

Ο νοσηλευτής ως συνήγορος υπερασπίζει τα

την

λογαριασμό

των

κοινωνική

ασθενών

δικαιοσύνη

και
στην

υγειονομική περίθαλψη. Η συνηγορία των ασθενών

δικαιώματα του ασθενούς, αφού τον ενημερώνει για

στηρίζεται

αυτά, προλαμβάνει περαιτέρω κακοτοπιές που μπορούν

μεσολάβηση.

στην

εκτίμηση,

ενημέρωση

και

στην

12,13

να του συμβούν, αναφέρει οποιασδήποτε παραβίαση
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έτσι

και

Πολιτικών

Διακήρυξη
οι

πληροφόρηση

Η συνηγορία για τους ασθενείς μπορεί να ενέχει
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τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες. Συγκεκριμένα

σφάλματα επικοινωνίας και να παρέχει αυξημένη

η επιτυχής συνηγορία των ασθενών δημιουργεί θετικά

ασφάλεια στους ασθενείς.14

αποτελέσματα στους νοσηλευτές, αφού τους αυξάνει

Σε παλαιότερη βρετανική μελέτη φαίνεται ότι η

την επαγγελματική ικανοποίηση, την αυτοπεποίθηση και

νοσηλευτική συνηγορία περιλαμβάνει την ανάπτυξη της

την αυτοεκτίμηση, ενώ τους κάνει να διατηρούν το

θεραπευτικής σχέσης μεταξύ του νοσηλευτή και του

αίσθημα της προσωπικής ακεραιότητας και των ηθικών

ασθενούς.15 Οι νοσηλευτές λοιπόν μπορεί να γίνουν οι

αρχών. Οι αρνητικές συνέπειες της συνηγορίας των

φωνές των ασθενών τους.16

ασθενών μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της

Η

νοσηλευτική

συνηγορία

θεωρείται

ζωτικής

επαγγελματικής φήμης, των φιλικών, συναδελφικών

σημασίας για τους ασθενείς και αποτελεί αναπόσπαστο

σχέσεων, να αποδυναμώσουν την αυτοεκτίμηση, αλλά

κομμάτι

και να δημιουργήσουν συγκρούσεις που οδηγούν σε

επαγγέλματος. Επιπλέον, η έννοια της συνηγορίας στην

ηθική κατάπτωση και σε πυροδότηση πολλών ηθικών

νοσηλευτική μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση,

διλημμάτων,

στη βελτίωση των δεξιοτήτων, καθώς και στην

οικονομικές

που μπορούν
και

ακόμα

επαγγελματικές

να

επιφέρουν

απώλειες

ή
12,13

απομάκρυνση από τον επαγγελματικό στίβο.

στην

ανάδειξη

και

ανάπτυξη

πρωτοβουλιών

Η

ασθενών.

Ωστόσο,

για

του

την

χρειάζεται,

νοσηλευτικού

ασφάλεια

σχετικά

με

των
τη

επιστήμη της Νοσηλευτικής έχει προσδιορίσει το ρόλο

νοσηλευτική συνηγορία περισσότερο ποσοτική και

του

ποιοτική

συνηγόρου

ως

κεντρικό

στην

καθημερινή

νοσηλευτική πρακτική, προκειμένου να υπερασπίσει

έρευνα,

προκειμένου

να

αναδειχθεί

η

σημαντικότητά της στην καθημερινή κλινική πρακτική.

τους ασθενείς. Άλλωστε η αποτελεσματική χρήση της
συνηγορίας

μπορεί

ενδεχομένως

να

μειώσει

τα
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