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Εισαγωγή: Η εμφάνιση ασθενειών μπορεί να
απειλήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Λόγω
της αυξημένης εξάρτησης τους και της ανάγκης
τους για τη λήψη μέριμνας, οι ασθενείς
ενδέχεται
να
παρουσιάσουν
απώλεια
αξιοπρέπειας καθ’ όλη τη διάρκεια της
νοσηλείας τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της
διασφάλισης της αξιοπρέπειας των ασθενών που
νοσηλεύονται
στις
Μονάδες
Εντατικής
Θεραπείας.

Μέθοδος
Ανασκόπησης:Πραγματοποιήθηκε
αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων στις μηχανές
αναζήτησης “PubMed” και “Google Scholar” με
τις λέξεις κλειδιά: “Dignity”, “Intensive Care
Unit”,
“Patient’s
dignity”.Τα
κριτήρια
αποκλεισμού ήταν η γλώσσα εκτός της
αγγλικής. Η αναζήτηση αφορούσε την περίοδο
2016-2020.

Αποτελέσματα:
Ο
επαγγελματικός
κώδικας
δεοντολογίας υποστηρίζει ότι «Όλοι οι νοσηλευτές
πρέπει να σέβονται τους ασθενείς διατηρώντας και
προωθώντας την αξιοπρέπειά τους.» Ο σεβασμός της
αξιοπρέπειας έχει αναγνωριστεί ως σημαντική αρχή στη
νοσηλευτική πρακτική που προάγει την εμπιστοσύνη στις
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ενισχύει την
ικανοποίηση των ασθενών. Στο νοσοκομειακό
περιβάλλον, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν άγνωστα άτομα,
νέες καταστάσεις και δραστηριότητες που ασκούνται από
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αναπτύσσουν
νέες ανάγκες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τις
προϋποθέσεις για την απώλεια αξιοπρέπειας. Θέματα
όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η κουλτούρα της
φροντίδας, το απόρρητο, η στάση και οι συμπεριφορές
του προσωπικού και η εμπιστευτικότητα συνδέονται με
την αξιοπρέπεια τους. Οι ασθενείς με κρίσιμη ασθένεια
που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως
ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις
ανοιχτής καρδιάς, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για
αυτήν την απώλεια, επειδή έρχονται αντιμέτωποι με
αγχωτικές καταστάσεις όπως ο πόνος, αντιμετωπίζονται
με εξελιγμένο εξοπλισμό, σωλήνες και καθετήρες και
περιορίζονται στην πλήρη ανάπαυση στην κλίνη.

Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας δεν
θα πρέπει να παραβλέπουν το κομμάτι της
διατήρησης της αξιοπρέπειας του ασθενούς, η
οποία θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσω της
παροχής ποιοτικής φροντίδας και περίθαλψης
και της ολιστικής προσέγγισης του ασθενούς.

