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Εισαγωγή
Ο πόνος αποτελεί μια δυσάρεστη εμπειρία,
που προκαλεί σωματικές και
συναισθηματικές επιπτώσεις και επηρεάζει
αρνητικά την ποιότητα ζωής του ατόμου,
ενώ αυξάνει και το κόστος της υγειονομικής
περίθαλψης. Η ανακούφιση από τον πόνο
έχει αναγνωριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα
και για τους νοσηλευτές αποτελεί ηθική
ευθύνη. Οι νοσηλευτές είναι αυτοί που
βρίσκονται κοντά στον ασθενή περισσότερο
από τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής
ομάδας που συμμετέχουν στη διαχείριση του
πόνου και μπορούν με τις γνώσεις και τις
στάσεις τους να διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση
του πόνου.

Σκοπός
Η ανάδειξη του ρόλου των ήπιων δεξιοτήτων
στη διαμόρφωση των στάσεων των
νοσηλευτών απέναντι στην εκτίμηση και τη
διαχείριση του πόνου στην κλινική πράξη.

Μέθοδος
Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας στη βάση
δεδομένων PubMed και στη μηχανή
αναζήτησης GoogleScholar με λέξεις-κλειδιά:
pain, nurse, nurses’ attitudes, softskills,
critical thinking, communication, empathy.

Αποτελέσματα
Η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, οι
επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνεργασία
φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην
εκτίμηση και τη διαχείριση του πόνου.
Ωστόσο, οι νοσηλευτές φαίνεται να μη
διαθέτουν επαρκώς την ικανότητα να
σκέφτονται κριτικά τόσο κατά την εκτίμηση
του πόνου των ασθενών όσο και κατά τη
χορήγηση των αναλγητικών φαρμάκων.
Εμφανίζονται μετρίως ενσυναισθητικοί και
δείχνουν να δυσκολεύονται να
επικοινωνήσουν με τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους αλλά και με τα μέλη της
διεπιστημονικής ομάδας, γεγονός που
δυσχεραίνει τη συνεργασία μέσα στην
ομάδα και οδηγεί σε ανεπαρκή
αντιμετώπιση του πόνου.

Συμπεράσματα
Η ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων κρίνεται
απαραίτητη προκειμένου οι νοσηλευτές να
ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των
ασθενών για ανακούφιση από τον πόνο. Αναγκαία
θεωρείται η αναδόμηση των προγραμμάτων
σπουδών των νοσηλευτικών σχολών, τα οποία θα
πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη των ήπιων
δεξιοτήτων των φοιτητών παράλληλα με την
εκπαίδευσή τους στις τεχνικές δεξιότητες. Επίσης,
είναι σημαντικό οι νοσηλευτές να επιδιώκουν τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης σχετικά με την ανάπτυξη των ήπιων
δεξιοτήτων, αλλά και να παροτρύνονται από τα
ανώτερα στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας
αλλά και από τις διοικήσεις των οργανισμών στους
οποίους απασχολούνται.
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