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H Περιεγχειρητική Νοσηλευτική αποτελεί

απαιτεί κλινική εμπειρία, επαγγελματικές και

ειδικότητα της Νοσηλευτικής με πολλές

διαπροσωπικές, επικοινωνιακές δεξιότητες,

υποειδικότητες και εστιάζεται σε ασθενείς

τις οποίες εφαρμόζει βασιζόμενος σε ηθικές

που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης ή σε

συνιστώσες προκειμένου να παρέχει ολιστική

άλλης επεμβατικής διαδικασίας.
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Η θέση του Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή
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Νοσηλευτική

φροντίδα,

Άλλωστε είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η
εφαρμογή τεκμηριωμένων πρακτικών στην
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική συντελεί στη
βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και
της ασφάλειας των ασθενών. Η εκτίμηση
των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη
|1

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2012),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1

δημιουργία τεκμηριωμένων κατευθυντήριων

Νοσηλευτικής είναι συναρπαστικός αλλά

γραμμών για την πρακτική και τους πόρους

ταυτόχρονα

«αθέατος»

στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική βοηθούν

περισσότερους.

Παράλληλα

διεπιστημονικά τις κλινικές αποφάσεις όλης

άλλωστε κάθε χώρος της Νοσηλευτικής,

4

για

τους

ενέχει,

όπως

της χειρουργικής ομάδας. Επίσης, κρίσιμα

κινδύνους

σημεία που χρειάζονται συστηματική έρευνα

περιγράφονται ως "συναισθηματικό βάρος"

αλλά και επανεκτίμηση μπορεί να είναι: η

λόγω της υπερβολικής έκθεσης σε ένα

ικανοποίηση από τις απαντήσεις και τις

τραυματικό γεγονός. 6

συμπεριφορές ασθενών και των οικογενειών
τους από τη χειρουργική επέμβαση, την
ασφάλεια

των

ασθενών

Περιεγχειρητική

σε

όλη

φροντίδα,

την
την

Περιεγχειρητική φυσιολογική ανταπόκριση
στην χειρουργική επέμβαση, τα συστήματα
υγείας που απαιτούνται για την ποιοτική
παροχή

Περιεγχειρητικής

διαστάσεις

αυτές

φροντίδας.

καλό

Οι

είναι

να

συνοδεύονται από μια συζήτηση με ειδικούς
εμπειρογνώμονες της Περιεγχειρητικής που
να στηρίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά
ανάλυσης.5
Ο

Οι

κόπωσης

Περιεγχειρητικοί

που

συχνά

Νοσηλευτές

θα

πρέπει να παρακολουθούν κατάλληλα και
ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την
διεύρυνση των θεωρητικών γνώσεων και τη
βελτίωση των πρακτικών δεξιοτήτων, που
να

καλύπτουν

όλο

το

φάσμα

της

Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής φροντίδας.
Επιπλέον,

οι

τρέχουσες

πρακτικές

Περιεγχειρητικής τεκμηρίωσης θα πρέπει να
επανεξετάζονται

συνεχώς

και

ενημερώνονται,

προκειμένου

αντιμετωπίζονται

τρέχουσες

να
να

κλινικές

6

απαιτήσεις.

χώρος

της

Περιεγχειρητικής

Βιβλιογραφία
1.

6.

∆ιαδικτυακή σελίδα

Schwam K. The Phenomenon of Compassion

:http://www.aorn.org/404.html?aspxerrorpath=/care

Fatigue in Perioperative Nursing. AORN Journal.

ercenter/careerdevelopment/roleoftheperioperative

1998;68 (4): 642, 644–645, 647–648.

nurse/ Ημερομηνία πρόσβασης: 12-2-2012
2.

∆ιαδικτυακήσελίδα
:www.eorna.eu.http://www.sydnox.gr/articlefiles/do
wnloads/eorna_competences_gr.pdf,
στα

Ελληνικά

Λαμπριανίδου

και
Ε,

επιμέλεια

Τάνη

Σ,

Μετάφραση
απόδοσης

Κουτελέκος

:

Ι.

Ημερομηνία πρόσβασης: 12-2-2012
3.

Morrison J. Evolution of the Perioperative Clinical
Nurse Specialist Role. AORN,2000;72 (2):227-232.

4.

Stevens KR, Pugh JA . Evidence-based practice and
perioperative nursing. Semin Perioper Nurs.1999;
8(3):155-9.

5.

Kleinbeck S. Dimensions of perioperative nursing for
a national specialty nomenclature. Journal of
Advanced Nursing.2008;31( 3):529-535.

|2

www.spnj.gr

ISSN:2241-0481

