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Τι είναι η νοσηλευτική;1
Εικόνα 1.1 Οι τρεις ορισμοί της νοσηλευτικής.

Εικόνα 1.2 Στοιχεία που συνδέονται με τον ρόλο των νοσηλευτών.

Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών

Η νοσηλευτική περιλαμβάνει την αυτόνομη και συνεργατική 
φροντίδα ατόμων όλων των ηλικιών, οικογενειών, ομάδων και 
κοινοτήτων, νοσούντων ή υγιών, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της 
ασθένειας, και τη φροντίδα ασθενών ή ανθρώπων με ειδικές 
ανάγκες και των ασθενών τελικού σταδίου. Σημαντικό έργο 
της αποτελούν η προώθηση και η υποστήριξη ασφαλούς 
περιβάλλοντος, η έρευνα, η συμμετοχή στη διαμόρφωση 
πολιτικής υγείας και στη διαχείριση του ασθενούς και των 
συστημάτων υγείας, και η εκπαίδευση

Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών

Νοσηλευτική είναι η προστασία, η προώθηση και η βελτίωση 
της υγείας και των ικανοτήτων, η πρόληψη ασθενειών και 
τραυματισμών, η ανακούφιση από τον πόνο μέσω της διάγνωσης 
και της θεραπείας, η αντιμετώπιση της ανθρώπινης ανταπόκρισης 
και η υπεράσπιση της φροντίδας σε ατομικό, οικογενειακό, 
κοινοτικό και πληθυσμιακό επίπεδο

Βασιλικό Κολέγιο Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική είναι η χρήση της κλινικής κρίσης στην παροχή 
φροντίδας με σκοπό τη διατήρηση, την ανάκτηση ή τη βελτίωση 
της υγείας, την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και την 
επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής, ανεξαρτήτως 
ασθένειας ή αναπηρίας, μέχρι τον θάνατο

Πάροχος φροντίδας

Επικοινωνία

Συνήγορος

Διδάσκει/προάγει  
την υγεία

Ερευνητής

Ηγεσία  
και διαχείριση

Παράγοντας αλλαγής
Ο ρόλος  

και η λειτουργία  
των 

νοσηλευτών
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Τι είναι η νοσηλευτική;

3Γ ια να φροντίσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα έναν ασθε
νή, οι νοσηλευτές πρέπει να αντιληφθούν τι είναι η νοσηλευτική, 
καθώς και τον ρόλο και τα καθήκοντα των νοσηλευτών. Μια τέτοια 

προσπάθεια, ωστόσο, δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις.

Ορισμός νοσηλευτικής
Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών προτείνει ότι η νοσηλευτική πε
ριλαμβάνει την αυτόνομη και συνεργατική φροντίδα υπό οποιεσδή
ποτε συνθήκες των ασθενών και μη, όλων των ηλικιών, οικογενειών, 
ομάδων και κοινοτήτων. Οι νοσηλευτές, ασκώντας τα καθήκοντά τους, 
προάγουν την υγεία, αποτρέπουν ασθένειες και παρέχουν φροντίδα 
σε αρρώστους, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ετοιμοθάνατους. Βασικές 
αρμοδιότητες ενός νοσηλευτή είναι η συνηγορία του ασθενούς και η 
προώθηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, η έρευνα, η συμμετοχή στη 
διαμόρφωση πολιτικών υγείας για τη διαχείριση ασθενών και συστη
μάτων υγείας και η εκπαίδευση.

Η Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών εξηγεί ότι η νοσηλευτική αφορά 
στην προστασία, στην προώθηση και στη βελτιστοποίηση της υγείας 
και της ικανότητας, αποτρέποντας ασθένειες και τραυματισμούς και, 
παράλληλα, παρέχοντας ανακουφιστική φροντίδα. Οι νοσηλευτές το 
πραγματοποιούν αυτό μέσω της διάγνωσης και της θεραπείας της αν
θρώπινης απόκρισης στα προβλήματα υγείας: με άλλα λόγια, οι νο
σηλευτές ενεργούν ως συνήγοροι φροντίδας μεμονωμένων ατόμων, 
οικογενειών, κοινοτήτων ή και ολόκληρων πληθυσμών.

Το Βασιλικό Κολέγιο Νοσηλευτικής (2003: www.rcn.org.co.uk/_
data/assets/pdf_file/0003/604038/Defining_Nursing_Web.pdf ) εκ
φράζει ανοιχτά ότι η νοσηλευτική μπορεί να περιγραφεί ως παροχή 
φροντίδας που βασίζεται στην κλινική κρίση, επιτρέποντας στα άτομα 
να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν την υγεία τους ή να ανακάμψουν 
από τη νόσο. Οι νοσηλευτές βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημά
των υγείας· με άλλα λόγια, ενισχύουν και συμβάλλουν στην καλύτερη 
ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την ασθένεια ή την ανικανότητα ενός 
ανθρώπου μέχρι τον θάνατό του.

Η Εικόνα 1.1 παρέχει μια γενική επισκόπηση των τριών ορισμών 
για τη νοσηλευτική. 

Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι ορισμοί για το τι είναι η νοσηλευτική 
(χωρίς να αναφέρεται τι κάνουν οι νοσηλευτές) οδηγεί στο συμπέρα
σμα ότι ο όρος είναι ασαφής και είναι δύσκολο –εάν όχι αδύνατον– να 
διευκρινιστεί. Λειτουργώντας σε πολλαπλά πλαίσια, όπως είναι μια 
νοσοκομειακή πτέρυγα, η κατοικία του ασθενούς ή μια ιδιωτική κλινική, 
ο ρόλος και η λειτουργία των νοσηλευτών θα αλλάξει ώστε να μπορούν 
να ανταποκριθούν στις συνθήκες στις οποίες καλούνται να παρέχουν 
φροντίδα. Ωστόσο, κάποια βασικά χαρακτηριστικά του ρόλου των νοση
λευτών δεν αλλάζουν ποτέ, όπως η παροχή υποστήριξης και πληροφο
ριών και η λήψη αποφάσεων προς το ατομικό συμφέρον του ασθενούς. 
Αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι χρειάζονται διαφορετικοί 
ορισμοί οι οποίοι να καλύπτουν τους διαφορετικούς αυτούς σκοπούς.

Η νοσηλευτική είναι μια δυναμική δραστηριότητα που συνεχώς 
υπόκειται σε αλλαγές, με σκοπό να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες. Η 
νοσηλευτική και το νοσηλευτικό προσωπικό λαμβάνουν υπ' όψιν νέες 
γνώσεις που προέρχονται από μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων, 
όπως των κοινωνικών (ψυχολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, κοινωνιο
λογία) και των φυσικών επιστημών (χημεία, βιολογία, φυσική). Ένας 
μοναδικός ορισμός δεν θα ήταν αρκετός, εξαιτίας της σύνθετης φύσης 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Η προσπάθεια να οριστεί η νοσηλευτική 
επιστήμη θα λειτουργούσε περιοριστικά· παρ' όλα αυτά, χωρίς ορισμό 
θα καθίστατο δύσκολο εγχείρημα ο σχεδιασμός της πολιτικής, ο καθο
ρισμός των υπηρεσιών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και, επομένως, απαιτείται ένας προσδιορισμός. 

Η λειτουργία των νοσηλευτών
Όπως ακριβώς αποτελεί πρόκληση κάθε απόπειρα ορισμού της νοση
λευτικής, αντίστοιχα πρόκληση είναι και η περιγραφή του ρόλου και 
των καθηκόντων των νοσηλευτών. Η Εικόνα 1.2 παρουσιάζει κάποια 
στοιχεία που συνδέονται με τον ρόλο αυτό.

Πάροχος φροντίδας
Παραδοσιακά, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που λειτουργούν βοη
θητικά για κάποιον σε επίπεδο σωματικό και ψυχολογικό, διατηρώντας 
παράλληλα την αξιοπρέπειά του, παρέχοντας ανακούφιση και δείχνο
ντας σεβασμό απέναντι στο πρόσωπο αυτό. Η έννοια της παροχής 
φροντίδας αναφέρεται σε σωματικό, ψυχοκοινωνικό, αναπτυξιακό, 
πολιτισμικό και πνευματικό επίπεδο, με άλλα λόγια χαρακτηρίζεται ως 
μια ολιστική προσέγγιση.

Επικοινωνία
Ο πιο σημαντικός ρόλος των νοσηλευτών και αναπόσπαστο τμήμα 
όλων των υπόλοιπων λειτουργιών που καλούνται να επιτελέσουν είναι 
αυτός της επικοινωνίας. Οι νοσηλευτές επικοινωνούν με το άτομο, 
την οικογένειά του (καθώς και όσους το στηρίζουν), με έναν αριθμό 
επαγγελματιών υγείας και με άλλα άτομα της κοινότητας. Η επικοινωνία 
πραγματοποιείται λεκτικά ή μη λεκτικά (με τη γλώσσα του σώματος, με 
το να ακούν ενεργά, με γραπτή επικοινωνία). Η ποιότητα της επικοινω
νίας (αποτελεσματικότητα) είναι σημαντικό στοιχείο της νοσηλευτικής 
φροντίδας.

Συνήγορος
Χρέος του συνηγόρου είναι η προστασία του ατόμου. Όποτε απαιτείται, 
οι νοσηλευτές εκπροσωπούν τις ανάγκες του ατόμου, ενθαρρύνοντάς το 
να ασκήσει τα δικαιώματά του και βοηθώντας το να μιλήσει υπέρ αυτού. 

Εκπαίδευση και προαγωγή υγείας
Ως δάσκαλοι/φορείς προαγωγής της υγείας, οι νοσηλευτές βοηθούν 
τους ανθρώπους να μάθουν για την υγεία τους αλλά και ό,τι χρειάζεται 
για να την αποκαταστήσουν ή να τη διατηρήσουν. Αφού εκτιμηθούν οι 
μαθησιακές ανάγκες και το κατά πόσο το άτομο αυτό εκφράζει κάποια 
προθυμία να μάθει, οι νοσηλευτές σε συνεργασία με το άτομο θέτουν 
μαθησιακούς στόχους, χρησιμοποιώντας στρατηγικές διδασκαλίας και 
εφαρμόζοντας μαθησιακές μετρήσεις.

Παράγοντας αλλαγής
Οι νοσηλευτές λειτουργούν ως παράγοντες αλλαγής όταν βοηθούν άλ
λους, ενθαρρύνοντάς τους να τροποποιούν τη συμπεριφορά τους. Συχνά 
συνεργάζονται με άλλους, επιφέροντας αλλαγές στο σύστημα υγείας.

Ηγεσία και διαχείριση
Ο νοσηλευτής ως ηγέτης ασκεί επιρροή στους άλλους ώστε να συ
νεργαστούν για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Συχνά, αυτό 
πραγματοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα: σε ατομικό, οικογενειακό, 
ομαδικό, συναδελφικό, ή και κοινοτικό. Ο νοσηλευτής διαχειρίζεται τη 
νοσηλευτική φροντίδα ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων με το να 
αναθέτει δραστηριότητες σε άλλους, επιβλέποντας και αξιολογώντας 
την επίδοσή τους. 

Ερευνητής
Οι νοσηλευτές χρησιμοποιούν και διεξάγουν έρευνα για να ενισχύσουν 
τη φροντίδα. Ως ερευνητές και καταναλωτές της έρευνας, πρέπει να 
γνωρίζουν τα σχετικά με τη διαδικασία και την ορολογία της έρευνας.

Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των νοσηλευτών
Όσο ο ρόλος των νοσηλευτών διευρύνεται, αναπτύσσονται συνεχώς 
νέες αρμοδιότητες.

Οι νοσηλευτέςσύμβουλοι και το ειδικευμένο σε κλινικό επίπεδο 
νοσηλευτικό προσωπικό έχουν συνήθως ολοκληρώσει διδακτορικές 
σπουδές ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε κάποια ειδικότητα, στην οποία 
διαθέτουν σημαντικό εύρος κλινικής εξειδίκευσης. Αυτοί οι νοσηλευ
τές παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα στα άτομα, συμμετέχουν στην 
εκπαίδευση των επαγγελμάτων υγείας και διεξάγουν έρευνα.

Οι κλινικοί νοσηλευτές έχουν ειδικευθεί στην νοσηλευτική εκτίμηση, 
στην εκτέλεση εξετάσεων, στη συμβουλευτική, στην καθοδήγηση και 
στην αντιμετώπιση ήσσονος σημασίας ή αυτοπεριοριζόμενων νόσων.

Ο νοσηλευτήςεκπαιδευτής διδάσκει θεωρητική γνώση και κλινικές 
δεξιότητες σε κλινικές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεξάγει έρευνα.
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Οι έξι βασικές αξίες2
Εικόνα 2.1 Οι βασικές αξίες της νοσηλευτικής.

Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας από NHS England.
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5Συμπόνια στη νοσηλευτική
Στο επίκεντρο του ξεχωριστού ρόλου και της λειτουργίας των νοση
λευτών βρίσκεται η φροντίδα, και αυτό συνεπάγεται κάποια προνόμια. 
Αυτό που καλούνται να κάνουν σε καθημερινή βάση έχει τεράστιο 
αντίκτυπο στην υγεία και στην ευημερία των ανθρώπων στους οποίους 
έχουμε την τιμή να παρέχουμε φροντίδα. Το νοσηλευτικό προσωπικό 
είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της αυτονομίας και της υγείας των 
ανθρώπων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ανα
πόσπαστο τμήμα αυτής της προσπάθειας είναι η βοήθεια προς τους 
ανθρώπους κατά την ανάρρωσή τους, καθώς και η υποστήριξη που 
τους παρέχεται από το πρίσμα της παθολογικής και της χειρουργικής 
νοσηλευτικής για όσο διάστημα ζουν με την αρρώστια.

Η παροχή φροντίδας και ανακούφισης προς το τέλος της ζωής 
κάποιου, η συμπόνια και η ανθρωπιά που δείχνουμε ως νοσηλευτές 
χαρακτηρίζουν το σύστημα φροντίδας και υποστήριξής μας. Οι νοση
λευτές παρέχουν φροντίδα σε όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικού υπόβα
θρου, φύλου ή ηλικίας, από το ξεκίνημα μιας καινούργιας ζωής μέχρι 
το τέλος της. Αυτή η φροντίδα παρέχεται στις κατοικίες των ασθενών, 
σε τοπικές ιδιωτικές κλινικές, σε ιδρύματα περίθαλψης και σε νοσοκο
μεία. Οι νοσηλευτές υποστηρίζουν τους ασθενείς και τις οικογένειές 
τους, πολλές φορές ενώ αυτοί βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη κατάσταση.

Ο διευθύνων σύμβουλος νοσηλευτικής στην Αγγλία και ο προϊστά
μενος της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών έχουν καταρτίσει ένα 
τριετές πρόγραμμα και μια στρατηγική για το προσωπικό νοσηλευτικής, 
μαιευτικής και φροντίδας, που ονομάζεται Compassion in Practice 
(Συμπόνια στη Νοσηλευτική) και θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο 2012. Το 
όραμα χαρακτηρίζεται από έξι βασικές αξίες: φροντίδα, συμπόνια, 
ικανότητα, επικοινωνία, θάρρος και αφοσίωση (Εικόνα 2.1).

Οι έξι βασικές αξίες
Το όραμα του διευθύνοντος συμβούλου αναγνωρίζει τη μεταβλητή 
φύση και τις συνεχείς αλλαγές στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης 
και υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, 
υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ηλικιωμένων και ανθρώπων 
με αυξανόμενες απαιτήσεις για υποστήριξη ασθενών με πολλαπλές 
και σύνθετες ανάγκες, καθώς επίσης και ανθρώπων με υψηλότερες 
προσδοκίες σχετικά με το τι μπορεί ή τι πρέπει να περιλαμβάνει η 
υγειονομική περίθαλψη και υποστήριξη. Η προσφορά υπηρεσιών και 
η προσφορά υγειονομικής υποστήριξης και μέριμνας προϋποθέτει 
συνεργασία μεταξύ του νοσηλευτή και άλλων ατόμων, ώστε να γίνουν 
οι κατάλληλες επιλογές για την υγεία και τη φροντίδα τους.

Καμία από τις έξι αξίες δεν υπερέχει έναντι των άλλων πέντε. Καθε
μία έχει την ίδια βαρύτητα με τις υπόλοιπες. Ενστικτωδώς, οι έξι αξίες 
διασφαλίζουν την κεντρική θέση που καταλαμβάνει το ίδιο το άτομο 
ως προς τη φροντίδα που του παρέχεται.

Φροντίδα (care)
Στον πυρήνα της εργασίας και των οργανισμών μας βρίσκεται η φρο
ντίδα που παρέχουμε, η οποία βοηθά τόσο τον ασθενή όσο και μια 
ολόκληρη κοινότητα και χαρακτηρίζει το νοσηλευτικό προσωπικό και 
την ίδια τη νοσηλευτική. Αυτοί που δέχονται φροντίδα θα πρέπει να 
μπορούν να απαιτούν πάντα να είναι ιδανική γι' αυτούς, σε κάθε στάδιο 
της ζωής τους.

Συμπόνια (compassion)
Αυτή η έννοια αφορά στον τρόπο με τον οποίο η φροντίδα παρέχεται 
μέσω σχέσεων που έχουν ως θεμέλιο τη συναίσθηση, τον σεβασμό και 
την αξιοπρέπεια. Η συμπόνια μπορεί να θεωρηθεί ευφυής καλοσύνη και 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 
τη φροντίδα που τους παρέχεται.

Ικανότητα (competence)
Όσοι παρέχουν φροντίδα, οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα και την 
ικανότητα να κατανοούν την υγεία ενός ατόμου και τις κοινωνικές 
ανάγκες παράλληλα με την εμπειρογνωμοσύνη, την κλινική και τεχνική 
αντίληψη, να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα και ασφαλή περί
θαλψη βασισμένη σε έρευνα και στοιχεία. 

Επικοινωνία (communication)
Οι νοσηλευτές είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας ενημέρωσης, δια
σφαλίζοντας ότι η φροντίδα και ο σχεδιασμός στήριξης βασίζονται στις 
προσδιορισμένες ανάγκες του ατόμου που φροντίζουμε.

Αυτή η έννοια είναι θεμελιώδης για αποτελεσματικές σχέσεις φρο
ντίδας και επιτυχημένη ομαδική εργασία. Για να καθίσταται δυνατή 
η πολιτική σύμφωνα με την οποία «καμία απόφαση δεν λαμβάνεται 
ερήμην μου», οφείλουμε να ακούμε, που είναι εξίσου σημαντικό με 
ό,τι λέμε ή κάνουμε. Η επικοινωνία είναι βασική για ένα καλό εργασια
κό περιβάλλον, με πλεονεκτήματα τόσο για τα άτομα που δέχονται 
φροντίδα όσο και για το ίδιο το προσωπικό. 

Θάρρος (courage)
Το θάρρος ενδυναμώνει τους νοσηλευτές να πράξουν το σωστό για τα 
άτομα που δέχονται τη φροντίδα μας, να γνωστοποιήσουν οποιεσδήπο
τε ανησυχίες τους και να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη και τη φαντασία 
τους, για να υποδεχθούν νέους και ευρηματικούς τρόπους εργασίας.

Αφοσίωση (commitment)
Αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του έργου που επιτελούν οι νοση
λευτές, καθώς και των προσδοκιών που έχουν οι άλλοι. Οι νοσηλευτές 
αφοσιώνονται στη βελτίωση της φροντίδας και της εμπειρίας των ατό
μων που φροντίζουν, ώστε να προλαμβάνουν ενδεχόμενες προκλήσεις 
και δυσκολίες σχετικά με την υγεία, τη φροντίδα και την υποστήριξη.

Τομείς δράσης
Με τις έξι βασικές αξίες έρχονται και ισάριθμοι τομείς δράσης.

1 Υποστήριξη της αυτονομίας των ατόμων, ενίσχυση και βελτίωση 
της υγείας και της ευημερίας τους.

2 Συνεργασία με άλλους, ώστε να προσφέρεται μια θετική εμπειρία 
φροντίδας.

3 Παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας.
4 Eκτίμηση των επιπτώσεων αυτής.
5 Ανάπτυξη και ενίσχυση ηγεσίας.
6 Διασφάλιση όσον αφορά στην καταλληλότητα και στη σωστή διά

θεση του προσωπικού και των δεξιοτήτων του.

Η φροντίδα με επίκεντρο το άτομο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) 
ζητά από τους νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης να δίνουν σημασία σε όλα τα επίπεδα φρο
ντίδας που βιώνει κάποιος – από την κλινική φροντίδα μέχρι το πώς τον 
υποδέχεται το προσωπικό καθαριότητας ή οι υπάλληλοι υποδοχής, ή 
κατά πόσο είναι εύκολο να κατατοπιστεί στο νοσοκομείο ή στο κέντρο 
υγείας. Συχνά, είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν τη μεγάλη διαφορά 
στον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι ανάγκες φροντίδας. Η ταυτό
χρονη δράση των τομέων μαζί με τις έξι αξίες κάνουν τον νοσηλευτή 
να εργάζεται προς τον υπέρτατο στόχο, δηλαδή να διασφαλίζει τη 
σημαντική θέση που καταλαμβάνει ο ασθενής στη φροντίδα. 


