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Ογκολογικός Νοσηλευτής 

• Ογκολογικός Νοσηλευτής είναι ο εγκαιγραμμένος Πτυχιούχος νοσηλευτής με 

Μεταπτυχιακό στην Ογκολογική Νοσηλευτική ή εξειδίκευση.

• Παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε άτομα που διαγνώστηκαν με καρκίνο ή 

έχουν κίνδυνο να αναπτύξουν κάποιο είδος καρκίνου



Ρόλος Ογκολογικού Νοσηλευτή

• Ασχολείται με την πρόληψη του καρκίνου 

• Συμβάλει στην κατανόηση της διάγνωση, της θεραπείας και των παρενεργειών της

• Εκπαιδεύει και στηρίζει ασθενείς και συγγενείς σχετικά με τα συμπτώματα/παρενέργειες και 
την διαχείρηση τους στο σπίτι

• Αξιολογεί ολιστικά τον ασθενή (ασχολείται με την σωματική και ψυχική υγεία)

• Προετοιμάζει και χορηγεί με ασφάλεια χημειοθεραπευτικά σκευάσματα μετά από ιατρική 
οδηγία

• Παρέχει ανακουφιστική φροντίδα

• Πραγματοποιεί το Follow up των ασθενών



Ο ογκολογικός νοσηλευτής πρέπει 

• Να μπορεί να αναγνωρίζει έγκαιρα και να εκπαιδεύει άτομα υψηλού κινδύνου

• Να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων για το πλάνο φροντίδας του ασθενή που 
διαγιγνώσκεται με καρκίνο

• Να δημιουργεί υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο ασθενής/φροντιστής θα 
νιώθει ελεύθερος να εκφράσει τις απορίες του όσον αφορά την εξέληξη της νόσου και 
τη θεραπεία του

• Να πραγματοποιεί την κλινική πρακτική με προτόκολλα, καθορίζοντας έτσι την 
ποιοτική παροχή υπηρεσιών

• Να εξελήσει τις γνώσεις του με εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια/ερευνητικά 
δεδομένα 



Για να ασχοληθείς με αυτό χρειάζεσαι:

• υπομονή για να αντέχεις κάθε φορά που θα σε αμφοισβητούν για το πόσο ικανός είσαι στη 
φλεβοκέντηση, 

• δύναμη για να μοιράζεις σε αυτούς που κουράστηκαν να πολεμούν το «θυρίο», 

• χιούμορ για να γεννάς χαμόγελα, 

• επαγγελματισμό για να ανταπεξέλθεις σε όσους εμπιστεύτηκαν τη φροντίδα τους σε εσένα,

• γνώσεις για να διαχειρίζεσαι τα απρόοπτα, έφστροφο μυαλό για να ξεφεύγεις από τις «δύσκολες» 
ερωτήσεις, 

• ένα χαμόγελο για κάθε ταλαιπωρημένη ψυχή μέτα τις θεραπείες και πάνω από όλα αγάπη για 
όσους χρειάζονται μια μεγάλη αγκαλιά ή ένα άγγιγμα όταν τα μάγουλα τους είναι βρεγμένα.



A few quotes

• “Nurses are always right there with 

our patients, in real time, and it is our 

nurses who are most likely to catch 

medication errors, prevent falls and 

know intuitively when a patient 

requires immediate attention,” says 

Lynn.



A few quotes

• Nurses are at the centre of  patient care 

and for this reason they can 

significantly influence the quality of  

care provided and ultimately, patient 

outcomes,” says Cheryl Lynn, BSN, 

RN, CCRN, HNB-BC, a nurse at 

CTCA in Philadelphia.

http://www.cancercenter.com/eastern/









