Εισαγωγή
Η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική αποτελεί εξειδικευμένο πεδίο, ποικίλο και πολύπλοκο, με πολλές υποειδικότητες. Ως επί το πλείστον, η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική καλύπτει τη νοσηλευτική φροντίδα στους τομείς της
διεξαγωγής χειρουργικών επεμβάσεων, αναισθησιολογίας και ανάνηψης. Σε ειδικές περιπτώσεις, στο αντικείμενο της περιεγχειρητικής φροντίδας μπορεί να εντάσσονται και μερικοί άλλοι τομείς, όπως νοσηλεία μιας
ημέρας, ενδοσκοπήσεις, αποστείρωση, επεμβατική ακτινολογία και διαχείριση πόνου. Η πολυπλοκότητα των ρόλων συνιστά πρόκληση στην ανάπτυξη αρμοδιοτήτων του Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή. Ο στόχος του
παρόντος εντύπου είναι να καλύψει τους κύριους τομείς των ειδικοτήτων της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής. Δεδομένου ότι διάφορες εμπειρίες μπορεί να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη του Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή, το παρόν έντυπο δεν θεωρείται ότι εξαντλεί το θέμα.
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Η επίτευξη του απαιτούμενου
επιπέδου αρμοδιοτήτων των
Περιεγχειρητικών Νοσηλευτών
περιλαμβάνει:
1. Παροχή ασφαλούς ποιοτικής
φροντίδας στα παρακάτω πεδία:
 Νοσηλευτική Χειρουργείου
(Νοσηλευτής Εργαλειοδοσίας Νοσηλευτής Κυκλοφορίας)
 Αναισθησιολογική Νοσηλευτική
(Νοσηλευτής Αναισθησιολογικού –
Νοσηλευτής Ανάνηψης & Διαχείρισης
πόνου)
Διαδικασίες αποστείρωσης
(Νοσηλευτής Κεντρικής Αποστείρωσης)
2. Λειτουργία ως μέλος

διεπιστημονικής ομάδας
3. Συμμετοχή σε προγράμματα
διασφάλισης ποιότητας
4. Οργάνωση και διαχείριση
χειρουργικής αίθουσας /μονάδας
χειρουργείων
Συμμετοχή σε στρατηγικές
διαχείρισης κινδύνου
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ,
ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.1 Νοσηλεία βασισμένη σε γνώσεις και επιστημονικά
τεκμηριωμένες πρακτικές
 Προωθεί φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή
 Ακολουθεί ολιστική προσέγγιση στην εκτίμηση των ατομικών
αναγκών των ασθενών, τόσο κατά το σχεδιασμό της φροντίδας,
όσο και κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 Επιδεικνύει ευαισθησία για τις ψυχικές ανάγκες των ασθενών
και με κατάλληλες δεξιότητες συμβάλει στη μείωση του άγχους
 Συμμετέχει ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας στο σχεδιασμό και
την εφαρμογή φροντίδας σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές
 Εξασφαλίζει τη έγκαιρη και σωστή διακίνηση της πληροφορίας
 Υλοποιεί τη φροντίδα βάση του σχεδιασμού με σαφή και πλήρη
τεκμηρίωση των παρεμβάσεων
 Διαχειρίζεται τυχόν απρόβλεπτες αποκλίσεις και τις καταγράφει
 Διασφαλίζει τη διατήρηση της αξιοπρέπειας των ασθενών, του
απορρήτου και της εμπιστευτικότητας
 Σέβεται τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις άλλων πολιτισμών
 Διατηρεί υψηλά πρότυπα φροντίδας εφαρμόζοντας αλλαγές
μόνο όταν τεκμηριώνονται επιστημονικά
 Γνωρίζει την απαιτούμενη νοσηλευτική φροντίδα των υπό
αναισθησία ασθενών και την εφαρμόζει
 Γνωρίζει τη σπουδαιότητα της σωστής ταυτοποίησης των
ασθενών και λειτουργεί προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια
1.2 Αποδοχή επαγγελματικής
 Κατανοεί πλήρως την αρχή της συναίνεσης ασθενή και λαμβάνει
ευθύνης
κατάλληλα μέτρα όταν απαιτείται
 Εφαρμόζει τεκμηριωμένες
 Γνωρίζει τη σπουδαιότητα της σωστής και συνεχούς
επιστημονικά πρακτικές
παρακολούθησης των ασθενών, αναλύοντας τα δεδομένα και
 Ενημερώνεται για τις τρέχουσες
παρεμβαίνοντας κατάλληλα όταν απαιτείται
τάσεις και εξελίξεις προκειμένου να  Εφαρμόζει κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης του πόνου
διατηρεί υψηλό επίπεδο ικανότητας
σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική
και γνώσης
 Ακολουθεί συγκεκριμένα κριτήρια για την εκτίμηση του επίπεδου
 Αναλαμβάνει την ευθύνη για τις
ανάνηψης των ασθενών και την μεταφορά τους στην κλινική
αποφάσεις, τις ενέργειες ή και τις
2.2 Διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος
παραλήψεις κατά τη διάρκεια της
 Προετοιμάζει το περιβάλλον ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη
περιεγχειρητικής νοσηλευτικής
δυνατή ασφάλεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους μηχανισμούς
φροντίδας
ελέγχου
 Αντιδρά κατάλληλα σε θέματα που
 Διασφαλίζει αρμονικό και ευνοϊκό περιβάλλον κατά την
σχετίζονται με μη ασφαλείς ή δε
αναισθησία, τη χειρουργική επέμβαση και την ανάνηψη
δέουσες πρακτικές
 Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και επάρκεια όλου του
 Προάγει το ρόλο του
απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και εργαλείων, σε πλήρη
Περιεγχειρητικού Επαγγελματία
λειτουργικότητα και με τη σειρά που θα χρησιμοποιηθούν,
Νοσηλευτή με λόγια και πράξεις
καθώς και τη χρήση αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή
 Διασφαλίζει ασφαλή πορεία του ασθενή στο Περιεγχειρητικό
Περιβάλλον, με τη σωστή αξιολόγηση της κατάστασης υγείας
του, τη σωστή αξιοποίηση του προσωπικού, τη χρήση
κατάλληλου εξοπλισμού καθώς και μηχανισμών μεταφοράς
όταν απαιτείται
 Διασφαλίζει τη σωστή και ασφαλή τοποθέτηση του ασθενή στο
χειρουργικό κρεβάτι, εφαρμόζοντας τις αρχές ασφαλούς
μετακίνησης και τοποθέτησης και χρησιμοποιώντας κατάλληλα
βοηθήματα με πλήρη γνώση της διαχείρισης των πιέσεων που
ασκούνται στον ασθενή
 Διασφαλίζει ότι όλα τα εργαλεία και υλικά επιστράφηκαν άρτια,
με σωστό χειρισμό, μετά το πέρας της επέμβασης
1.1 Εφαρμογή της νομοθεσίας και
των κατευθυντήριων οδηγιών
 Λειτουργεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία (Εθνική & Ευρωπαϊκή),
τις επαγγελματικές κανονιστικές
ρυθμίσεις και τις πολιτικές/
κατευθυντήριες οδηγίες
 Επιδεικνύει πλήρη κατανόηση των
αρχών δεοντολογίας κατά την
παροχή περιεγχειρητικής
νοσηλευτικής φροντίδας
 Εξασφαλίζει την παροχή της
δέουσας φροντίδας στον ασθενή
 Προασπίζει το δικαίωμα
διατήρησης της αξιοπρέπειας των
ασθενών και των συναδέλφων
 Λειτουργεί ως υποστηρικτής και
συνήγορος του ασθενή
 Χορηγεί φάρμακα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της σχετικής
νομοθεσίας, των κανονισμών και
των κατευθυντήριων οδηγιών

2.3 Προαγωγή της υγιεινής και της ασφάλειας
της εργασίας
 Ακολουθεί τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου
στην πρόληψη ατυχημάτων
 Αναφέρει όλα τα ανεπιθύμητα συμβάντα ή παρ’
ολίγον συμβάντα
 Αναλύει τις αιτίες κινδύνου και αντιδρά
κατάλληλα

3.1 Διασφάλιση αποτελεσματικών
διαπροσωπικών σχέσεων με τους
ασθενείς, όπου είναι απαραίτητο
 Διασφαλίζει ότι οι ασθενείς έλαβαν και
κατανόησαν όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες
 Αναγνωρίζει τη συναισθηματική
κατάσταση του ασθενούς κατά τη
συζήτηση του σχεδίου φροντίδας
2.4 Εφαρμογή αρχών πρόληψης λοιμώξεων
 Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα
στην παροχή περιεγχειρητικής φροντίδας
κατάλληλων μηχανισμών υποστήριξης
 Γνωρίζει τις απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον
κατά τη διαχείριση ανηλίκων ή
του χειρουργείου και διασφαλίζει την τήρησή τους
ασθενών με ιδιαίτερα προβλήματα
 Διαχειρίζεται κατάλληλα ασθενείς με
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις
διαγνωσμένη λοίμωξη ακολουθώντας τους
πολιτικές του ιδρύματος περίθαλψης
κανόνες πρόληψης της μετάδοσης και
απολύμανσης του χώρου κατά περίπτωση
3.2 Αναγνώριση απαιτήσεων της
 Διασφαλίζει την τήρηση των αρχών υγιεινής
ομαδικής εργασίας με σκοπό την
 Τηρεί αυστηρά τις βασικές προφυλάξεις κατά τη
αποτελεσματική φροντίδα των
διαχείριση όλων των ασθενών
ασθενών
 Διαχειρίζεται το περιβάλλον του χειρουργείου
 Προωθεί την έννοια της ομάδας
σύμφωνα με τους κανονισμούς
εργασίας
 Διασφαλίζει σωστή απολύμανση του εξοπλισμού  Αναπτύσσει αποτελεσματικές σχέσεις
 Διασφαλίζει την τεκμηρίωση της αποστείρωσης
με όλες τις διεπιστημονικές ομάδες
των χειρουργικών εργαλείων
βασισμένες στην κατανόηση και τον
 Συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές όσον
αμοιβαίο σεβασμό
αφορά τη χρήση των αναλώσιμων υλικών
 Διακινεί άμεσα και με τον ενδεδειγμένο
 Διαχειρίζεται τη χρήση των εμφυτευμάτων
τρόπο τις σχετικές πληροφορίες στα
σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τις
μέλη της ομάδας
κατευθυντήριες οδηγίες και τις οδηγίες των
 Παρέχει ανατροφοδότηση των
κατασκευαστών, τηρώντας κατάλληλο αρχείο
πληροφοριών στα μέλη της ομάδας
 Συμμετέχει, ως άτομο και ως μέλος της
2.5 Διαχείριση σωματικών υγρών και ιστών για
ομάδας, στον κύκλο ποιότητας για τον
εργαστηριακό έλεγχο, απόρριψη, ταφή ή
προσδιορισμό θετικών αποτελεσμάτων
συντήρηση / μεταμόσχευση
και βελτίωσης των διαδικασιών
 Διασφαλίζει την ορθή ταυτοποίηση και καταγρα-  Διαχειρίζεται τις συγκρούσεις έγκαιρα
φή των δειγμάτων σωματικών υγρών και ιστών
και αποτελεσματικά
 Διασφαλίζει τη σαφήνεια των οδηγιών σε σχέση
3.3 Ανάπτυξη γραπτών και
με τη διαχείριση των συγκεκριμένων δειγμάτων
προφορικών στρατηγικών
 Διασφαλίζει την έγκαιρη και ακριβή αναφορά των
επικοινωνίας, με σκοπό την ορθή
αποτελεσμάτων
καταγραφή και μεταβίβαση της
 Διασφαλίζει τη σωστή και έγκαιρη μεταφορά των
πληροφορίας
δειγμάτων

Χρησιμοποιεί
όλους τους δυνατούς
 Εξασφαλίζει τη σωστή απόρριψη των σωματικών
τρόπους
επικοινωνίας
για τη
υγρών και ιστών κατά περίπτωση
διασφάλιση της μεταβίβασης της
2.6 Διαχείριση αποβλήτων
πληροφορίας
 Ενεργεί κατάλληλα για το διαχωρισμό, τη διάθεση  Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα
και την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων
των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών
 Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των αιχμηρών
επικοινωνίας
προωθώντας την ευαισθητοποίηση για την
 Καταγράφει έγκαιρα, ευανάγνωστα και
ασφάλεια στη χρήση τους
με σαφήνεια τις κατάλληλες
 Επιδεικνύει ευαισθητοποίηση για την προστασία
πληροφορίες
του περιβάλλοντος σε σχέση με τη διαχείριση των
αποβλήτων και προωθεί βέλτιστες πρακτικές

4.1 Χρήση αποτελεσματικών οργανωτικών και διοικητικών
δεξιοτήτων
5.1 Δέσμευση για
 Προσδιορίζει τις προτεραιότητες στην φροντίδα του ασθενή με
προσωπική και
βάση τα κλινικά δεδομένα και τις παρεχόμενες πληροφορίες
επαγγελματική
 Συζητά τις προτεραιότητες με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας
ανάπτυξη των
 Ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας για το σχέδιο
εργαζομένων
της φροντίδας
 Επιδεικνύει δέσμευση για
 Προβαίνει σε καταμερισμό εργασιών ανάλογα με τις ικανότητες
δια βίου μάθηση και
και δεξιότητες των ατόμων
προαγωγή της έρευνας
 Παρέχει ασφαλές περιβάλλον για την προγραμματισμένη
 Προωθεί τη συνεχή
φροντίδα των ασθενών
ενημέρωση και ανάπτυξη
 Διασφαλίζει ότι παρέχεται στον ασθενή η σωστή φροντίδα
πρακτικών δεξιοτήτων για
τη διατήρηση της επαγγελ4.2 Έλεγχος πρακτικών για τη διασφάλιση ποιότητας στην
ματικής ικανότητας
περίθαλψη
 Χρησιμοποιεί λίστα ελέγχου για την καταγραφή των ακολουθού-  Συμμετέχει στην
εκπαίδευση και ανάπτυξη
μενων πρακτικών και τη συμμόρφωση του προσωπικού στις
άλλων συναδέλφων
βέλτιστες πρακτικές και στα πρότυπα φροντίδας
Νοσηλευτών
 Αναλύει τα αποτελέσματα και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όταν
 Συμμετέχει στην
απαιτείται
εκπαίδευση και ανάπτυξη
 Ενημερώνει για τα αποτελέσματα με τις δέουσες πρακτικές
άλλων απασχολούμενων
 Διευκολύνει την εφαρμογή αλλαγών όπου χρειάζεται
επαγγελματιών στον
4.3 Σωστή διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων για τη
περιεγχειρητικό χώρο
διασφάλιση ετοιμότητας στην παροχή φροντίδας
 Συμμετέχει στην
 Επιδεικνύει πλήρη κατανόηση των δεδομένων στη διαχείριση
αξιολόγηση άλλων
ανθρώπινων πόρων
συναδέλφων κατά
 Προωθεί την εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο για την κάλυψη
περίπτωση
των μαθησιακών αναγκών, όσο και την προαγωγή των
5.2 Παροχή δυνατοτήτων
πρακτικών δεξιοτήτων
εκπαίδευσης
 Διασφαλίζει ότι οι διδασκόμενοι επιτηρούνται όπως απαιτείται
 Συμβάλει στην υλοποίηση
4.4 Αποτελεσματικότητα στην προμήθεια υλικών πόρων,
μαθημάτων στα πλαίσια
διασφαλίζοντας την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών
τυπικής ή άτυπης
βέλτιστης πρακτικής με το μικρότερο δυνατό κόστος
εκπαίδευσης
 Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων προμηθειών
 Συμμετέχει σε
 Διασφαλίζει τη σωστή αποθήκευση των αποστειρωμένων
εκπαιδευτικά
εργαλείων και υλικών
προγράμματα
 Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των υλικών
υποχρεωτικά και
 Επιδεικνύει ευαισθητοποίηση σχετικά με το κόστος της
εθελοντικά
παρεχόμενης φροντίδας και προωθεί τη συνετή χρήση υλικών
 Δημιουργεί κατάλληλο
περιβάλλον στο χώρο
4.5 Άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας με βάση την κατανόηση
εργασίας που να συντελεί
και τον αμοιβαίο σεβασμό και με συνέπεια στην παροχή
στη μάθηση
υψηλής ποιότητας φροντίδας
 Λειτουργεί ως πρότυπο για τα άλλα μέλη της ομάδας
 Χρησιμοποιεί αποδεδειγμένες στρατηγικές κινήτρων για την
παρακίνηση του προσωπικού
 Αναγνωρίζει και σέβεται την αξία όλων των μελών της ομάδας
 Προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης του προσωπικού
 Συμμετέχει σε επιτροπές και φόρουμ κατά περίπτωση
 Διευκολύνει τις διοικητικές αλλαγές, εφόσον παρίσταται ανάγκη
 Στηρίζει διοικητικές πρωτοβουλίες κατά περίπτωση
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Ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής αναλύει,
κατανοεί και λαμβάνει κλινικές
αποφάσεις, τηρεί την ηθική δεοντολογία
και διατηρεί σεβασμό για τον ασθενή

Νομοθεσία
• Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
• Επαγγελματική δεοντολογία
• Επαγγελματική νομοθεσία
• Πολιτικές και κατευθυντήριες οδηγίες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής παρέχει
ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα με
ολιστική προσέγγιση του ασθενή,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τις
πολιτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες

• Θεωρίες Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής και φιλοσοφικές
τοποθετήσεις
– Νοσηλευτική διεργασία / οργάνωση και διοίκηση
χειρουργείου
• Ανατομία, φυσιολογία και φαρμακολογία
• Χειρουργικές τεχνικές ανά ειδικότητα και τεχνικές
χορήγησης αναισθησίας
• Αρχές νοσοκομειακής υγιεινής, ασηψίας/ αντισηψίας και
αποστείρωσης
– Συνθήκες περιβάλλοντος στη χειρουργική αίθουσα
– Ηθική και δεοντολογία
– Διαχείριση του πόνου
– Τεχνολογία
• Στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων
• Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου
• Διαχείριση δειγμάτων εργαστηριακών εξετάσεων

Ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ καθιερώνει σύστημα αποτελεσματικής
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
επικοινωνίας με τον ασθενή, την
οικογένεια, τη διεπιστημονική ομάδα και
τα συνεργαζόμενα τμήματα

• Τεχνικές επικοινωνίας
• Σχέσεις βασισμένες στο σεβασμό (πολιτισμός, θρησκεία,
κλπ)
• Ψυχολογικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας
• Εκπαίδευση εστιασμένη στο σύστημα υγείας
• Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων

• Χειρουργική αίθουσα
• Προνάρκωση
• Ανάνηψη
• Κεντρική Αποστείρωση
• Άλλα πεδία (ενδοσκοπήσεις, επεμβατική
ακτινολογία, κ.ά.)
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Απαιτούμενες γνώσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

• Χειρουργεία ημέρας

3ος ΤΟΜΕΑΣ

«Η αρμοδιότητα στη χειρουργική αίθουσα
αντιπροσωπεύει το σύνολο των γνώσεων,
δεξιοτήτων και βέλτιστων πρακτικών που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
του Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή».

ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

4ος ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Ως αρμοδιότητα ορίζεται
ο συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και
καταστάσεων που δημιουργούνται στο
πεδίο της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.

Πεδίο δράσης

Γενικός στόχος

5ος ΤΟΜΕΑΣ

Ορισμός

Educational committee

2ος ΤΟΜΕΑΣ

Αυτό το εργαλείο σχεδιάστηκε ως πλαίσιο για την καθοδήγηση και την
ανάπτυξη των μελών της EORNA. Είναι αποδεκτό ότι κάποιες χώρες/
οργανώσεις θα πρέπει να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μερικές από
πτυχές του πλαισίου που περιγράφουν ειδικές λειτουργίες. Αναγνωρίζεται
ότι πολλοί Περιεχγειρητικοί Νοσηλευτές εργάζονται σε συγκεκριμένη
ειδικότητα, για παράδειγμα: Νοσηλευτές Αναισθησιολογικού, συνεπώς,
μπορεί να μην επιτυγχάνουν στόχους των άλλων τομέων που
προσδιορίζονται στο πλαίσιο. Προβλέπεται ότι, το εργαλείο αυτό θα
χρησιμοποιηθεί από τα μέλη της EORNA ανάλογα την πορεία της
σταδιοδρομίας τους στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική. Αναμένεται επίσης
ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου θα ενσωματωθεί στα σχετικά
εκπαιδευτικά προγράμματα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής οδηγεί
και διαχειρίζεται μια ομάδα διαφορετικών
επαγγελματιών, με βάση τους σκοπούς
και τον τρόπο λειτουργίας του
οργανισμού, και αξιολογεί τα
αποτελέσματα της δραστηριότητας

• Αρχές λειτουργίας του οργανισμού, διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση του άγχους και των
συγκρούσεων
• Αρχές Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής
• Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
• Οικονομικές /δημοσιονομικές επιπτώσεις
• Έλεγχο διασφάλισης ποιότητας
• Διαχείριση υλικών

Ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής
διαμορφώνει το επαγγελματικό του
προφίλ, αναπτύσσεται προσωπικά και
αποκτά απαιτούμενες γνώσεις και
δεξιότητες μέσα σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο τομέα εξειδίκευσης

• Ομαδική εργασία
• Αυτογνωσία
• Προσωπική ανάπτυξη
• Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
• Μέθοδοι προσωπικής υποκίνησης και αυτοσεβασμού
• Αρχές Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Πρακτικής

EORNA
www.eorna.eu

Membership of the Educational Committee
• Ora Levy – DAN KENSSIM (IPNA) – Israël
Chairperson of EC till May 2006
• Christine Willems – AFISO – Belgium
Chairperson of EC from May 2006
• Irini Antoniadou – SEORNA – Sweden
(President of EORNA)
• Magdolna Batori – MMT – Hungary
• Emese Berczi – MMT Hungary
• Grethe M. Davoy – NAORN – Norway
• Maria José Dias Pinheiro – AESOP –
Portugal
• Petra Ebbeke – DBFK Bundesverband –
Germany
• Jean-Jacques Gayraud – UNAIBODE –
France
• Asbjorg Giskemo – NAORN – Norway
• Turid Grebstand – NAORN – Norway
• András Gubinyi – MMT – Hungary
• Kristin Gunnarsdotirr – ISORNA – Iceland
• Caroline Higgins – I.N.O (Irish Nurses
Organisation) – Ireland
• Lilian Knol – LVO – The Netherlands
• Ashildur Kristjansdottir – ISORNA – Iceland
• Manuel Valente – AESOP – Portugal
• Marie Woulfe – I.N.O (Irish Nurses
Organisation) – Ireland

