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¨Η Νοσηλευτική είναι ένα από τα δύσκολα επαγγέλματα. 
   Η συμπόνια μπορεί να μας παρέχει το κίνητρο, αλλά η γνώση  
είναι το μόνο εφόδιο που έχουμε για να επιτελούμε την εργασία μας¨ 
 
     Μαίρη Άντλειντ Νάτινγκ 1925, 
  Η πρώτη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στον κόσμο  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών της Νοσηλευτικής στα Α.Τ.Ε.Ι. της 

χώρας, επιδιώκεται συστηματικά η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης 

προπτυχιακής εκπαίδευσης. 

 Σε ό,τι αφορά τη Νοσηλευτική Ογκολογία φαίνεται πως είναι ένα 

παραγκωνισμένο μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι διδάσκεται ως ξεχωριστό 

γνωστικό αντικείμενο στο 7ο εξάμηνο σπουδών για τρεις μόνον διδακτικές ώρες 

εβδομαδιαία, σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 

Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Κρήτης. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

φοιτητών, καθώς και των αναγκών τους σχετικά με την εκπαίδευσή τους στην 

Νοσηλευτική Ογκολογία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους. 

Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στη Νοσηλευτική στα πλαίσια των υπηρεσιών υγείας 

και ακολουθεί η ιστορική ανασκόπηση της Νοσηλευτικής καθώς και εξέταση της 

παρούσας εκπαίδευσης στην Νοσηλευτική Ογκολογία μέσα από τη διεθνή και 

ελληνική εμπειρία. 

Παρουσιάζεται κατόπιν η εμπειρική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση δομημένου ανώνυμου ερωτηματολογίου και συμπληρώθηκε από τους φοιτητές 

του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών του 7ου εξαμήνου. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε 

ανεπάρκειες στην προπτυχιακή εκπαίδευση στην Νοσηλευτική Ογκολογία και 

προέβαλε τις ανάγκες των σπουδαστών. 

Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η ανάγκη πολιτικών για την άρση 

των ανισοτήτων στην υγεία και ο σημαντικός ρόλος της Νοσηλευτικής στην 

προάσπιση και προαγωγή της υγείας των πολιτών. Ιδιαίτερα δε μας ενδιαφέρει η 

Νοσηλευτική Ογκολογία, αλλά και η αξία και η σημασία της στις μέρες μας.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της Νοσηλευτικής και 

στην εξέλιξή της μέσα από το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχει εκτενής 

αναφορά για το τι ισχύει στην Νοσηλευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα. 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στην Νοσηλευτική 

Ογκολογία και τι ισχύει σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ γίνεται αναφορά στην διεθνή 

αλλά και ελληνική εμπειρία. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εμπειρική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, την παρουσίαση των δεδομένων αλλά και 

τη συζήτηση για τα αποτελέσματα. 

Τέλος το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα που αφορούν την 

προπτυχιακή εκπαίδευση στην Νοσηλευτική Ογκολογία.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη και τέχνη φροντίδας, σύνθεση γνώσεων, 

φιλοσοφίας, κλινικής εργασίας και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η άσκησή της 

απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και ένα σύστημα αξιών. Η Νοσηλευτική ως επιστήμη και 

επάγγελμα, παράλληλη με τις άλλες επιστήμες, δεν εξαιρείται των επιδράσεων και 

των τάσεων των εκπαιδευτικών αλλαγών. Αποτελεί κοινωνική δύναμη, η οποία 

αποβλέπει στο κοινωνικό σύνολο μεριμνώντας για την υγεία των πολιτών. Με την 

μοναδικότητα, την ουσιαστική προοπτική των υπηρεσιών της, τον προσανατολισμό 

της στις αξίες της ζωής μπορεί ως επιστημονικός κλάδος να δημιουργήσει τη διαφορά 

στα θέματα υγείας και κοινωνικής προσφοράς. 

Η Νοσηλευτική έχει μακροχρόνια ιστορία στη διαμόρφωση της πολιτικής της 

υγείας. Ως ενιαία μεγαλύτερη ομάδα παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οι 

νοσηλευτές  είναι σε ισχυρή θέση να επηρεάσουν το κοινό και την πολιτική υγείας σε 

όλα τα επίπεδα. Οι προσπάθειες που αφιερώνονται στην ενίσχυση και την παρουσία 

των νοσηλευτών στον πολιτικό χώρο μπορούν να διαμορφώσουν το σύστημα 

παράδοσης υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επίσης και να δώσουν έμφαση στην 

αξία και τις συνεισφορές του επαγγέλματος της Νοσηλευτικής στην υγεία και στην 

ευημερία της κοινωνίας. Κάποτε λέχθηκε πως «νοσοκομείο χωρίς γιατρούς είναι 

νοσηλευτήριο αλλά νοσοκομείο χωρίς νοσηλεύτριες είναι ξενοδοχείο» 

(www.njccn.org). 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Ογκολογική Νοσηλευτική, η προαγωγή, η 

υποστήριξη, η αναγνώριση και η προώθηση του ρόλου των νοσηλευτών στην άμεση 

περίθαλψη των ασθενών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην περαιτέρω πρόοδο και 

εξέλιξη του συγκεκριμένου τομέα και οι νέοι νοσηλευτές να εξελιχθούν σε ειδικούς 

στον τομέα τους. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο, τα μέτρα που ενισχύουν την ανάπτυξη 
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αυτή, να περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων συμβούλων στον κλινικό χώρο, 

τη δημιουργία προωθημένων κλινικών προγραμμάτων, την παροχή επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και την καλλιέργεια της συνεργασίας με άλλες επιστήμες. 

Μέχρι σήμερα, η επαγγελματική άσκηση αναγνωρίζεται, εάν είναι σύμφωνη 

με τις ειδικές για τη Νοσηλευτική επαγγελματικές οδηγίες, που χρονολογούνται από 

το 1977 και ορίζουν τους κανόνες ελεύθερης  διακίνησης των νοσηλευτών στις 

χώρες-μέλη, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης. Έτσι, αλλού οι νοσηλευτές 

σπουδάζουν στην ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστήμια ή τεχνολογικά ιδρύματα) και 

αλλού ακόμη σε επαγγελματικές σχολές μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τον 

ίδιο τρόπο, υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις ως προς τις ειδικότητες, αλλά και τις 

μεταπτυχιακές σπουδές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στον αιώνα της γνώσης και της τεχνολογικής έξαρσης ο καρκίνος αποτελεί 

μία από τις κύριες αιτίες θανάτου, την κυριότερη μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις 

(Ρηγάτος 2000). Η σημαντική αύξηση της συχνότητας  ογκολογικών παθήσεων 

αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, που επιφέρει ποικίλες ψυχολογικές, κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις τόσο στους ασθενείς και τις οικογένειες τους όσο και  στο 

Υγειονομικό Σύστημα της χώρας. 

Η Νοσηλευτική Ογκολογία, για πολλούς λόγους, είναι μια μοναδική 

ειδικότητα του επαγγέλματος. Πρώτα απ’ όλα οι εργασίες, που επιτελούν οι 

νοσηλευτές κατά την περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών, εκτείνονται από την 

ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη μέχρι την παροχή βοήθειας σε οικογένειες που 

πενθούν. Δεύτερον, η νοσηλεία καλύπτει όλες τις ηλικίες, από τα νεογνά μέχρι τους 

υπερήλικες. Τέλος, οι ευκαιρίες για πρακτική είναι απεριόριστες και  περιορίζονται 

μόνον από τη δημιουργικότητα και το πνεύμα πρωτοβουλίας του συγκεκριμένου 

νοσηλευτή. Διάφοροι παράγοντες έχουν επηρεάσει τις αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί στο ρόλο των νοσηλευτών στην Ογκολογία. Αν και δεν είναι πάντα 

εύκολες στην πραγματοποίηση ή στην αποδοχή, οι αλλαγές στην πρακτική είναι 

αναπόφευκτες και απαραίτητες. 

Η Νοσηλευτική Ογκολογία εξελίσσεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και άν 

δει κανείς την κατάσταση της πριν δέκα χρόνια, θα συνειδητοποιήσει πόσο η 

καθημερινή πρακτική έχει επηρεαστεί από αυτές τις προόδους. Οι νοσηλευτές στον 

τομέα του καρκίνου έχουν πετύχει πολλά, κι αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι πήραν 

την πρωτοβουλία να ελέγχουν και να επηρεάζουν ζητήματα που έχουν επίπτωση στην 

καθημερινή κλινική πράξη. Η πρόκληση είναι να συνεχίσουν να διευρύνουν το ρόλο 
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τους έτσι, ώστε να νιώθουν προσωπική και επαγγελματική ικανοποίηση καθώς 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των ασθενών τους. 

 Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των Νοσηλευτικών Σχολών της χώρας 

επιδιώκεται συστηματικά η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Στα Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών αν και οι βασικές αρχές εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική δε 

διαφέρουν από εκείνες των άλλων Α.Τ.Ε.Ι της χώρας, υπάρχουν εντούτοις  πολλά 

ακόμη που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου στο 

προπτυχιακό επίπεδο σπουδών.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις ανάγκες εκπαίδευσης 

των σπουδαστών για το αντικείμενο της Νοσηλευτικής  Ογκολογίας, κάτι που δεν 

έχει αξιολογηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλες χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης, στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση και στις 

απόψεις των σπουδαστών Νοσηλευτικής για το πρόγραμμα των σπουδών τους, κάτι 

που ενδεχομένως έχει συνέπειες στην ολιστική φροντίδα των Ογκολογικών ασθενών, 

στον τρόπο προσέγγισης των ασθενών καθώς και στη διαμόρφωση μιας νέας στάσης 

των σπουδαστών προς τη νόσο. 

Γὶ αυτό αρχικά αφού εξετάστηκαν τα προγράμματα σπουδών στη 

Νοσηλευτική, των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και Κρήτης, 

διαπιστώθηκε πως σε ότι αφορά το μάθημα  της Νοσηλευτικής Ογκολογίας δεν 

υπάρχει καμιά διαφοροποίηση, είναι δηλαδή προαιρετικό και σε όλα τα προγράμματα 

είναι 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαία. Στη συνέχεια και αφού ανασκοπήθηκαν 

δημοσιεύσεις και εργασίες, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που απαρτιζόταν 

αρχικά από ερωτήσεις για τις απόψεις των φοιτητών Νοσηλευτικής για τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες στη Νοσηλευτική Ογκολογία, τη στάση τους απέναντι 
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στον καρκίνο, όπως επίσης και από ανοιχτές ερωτήσεις με τα σχόλια και τις 

προτάσεις τους. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, αναζητήσαμε απαντήσεις, μέσω του 

δομημένου  ερωτηματολογίου, για τον τρόπο που διδάσκεται η Ογκολογική 

Νοσηλευτική στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, για το πρόγραμμα σπουδών αλλά και τη στάση 

των φοιτητών απέναντι στη νόσο. Γὶ αυτό πλησιάσαμε τους φοιτητές του 7ου 

εξαμήνου, που, με βάση τον οδηγό σπουδών του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, μπορούσαν να 

επιλέξουν την Ογκολογική Νοσηλευτική στο εξάμηνό τους, εφόσον το επιθυμούσαν. 

Η προσεκτική μελέτη των δεδομένων αποκαλύπτει την επικρατούσα κατάσταση σε 

προπτυχιακό επίπεδο στη Νοσηλευτική Ογκολογία στο εν λόγω Α.Τ.Ε.Ι. 

Έτσι η εργασία απαρτίζεται από τη θεωρητική προσέγγιση που βασίζεται σε 

πηγές πληροφόρησης όπως βιβλιογραφικές αναφορές, δημοσιεύσεις, διαδίκτυο, 

θεσμικό πλαίσιο από νόμους υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, αλλά 

και την εμπειρική μελέτη που αναλύεται στο τέταρτο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται έντονες προσπάθειες για την προαγωγή 

της υγείας και την αντιμετώπιση των ασθενειών. Σε συνέδριο που έγινε υπό την 

αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.H.O.), το 1978, εκπρόσωποι από 134 

χώρες και 67 οργανισμούς του Ο.Η.Ε. συμφώνησαν ότι υγεία δε σημαίνει απλώς να 

μην πάσχει κάποιος από ασθένειες. Υγεία, διακήρυξαν, είναι « η κατάσταση της 

πλήρους σωματικής, διανοητικής και κοινωνικής ευημερίας», και την αναγνώρισαν 

ως το «θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου» (www.who/int/health 2001). 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουμε την έννοια της υγείας και των πολιτικών 

που συνδέονται με αυτήν. Θα δούμε το σημαντικό ρόλο της Νοσηλευτικής στην 

παροχή της φροντίδας υγείας, ιδίως στον ευαίσθητο τομέα της Ογκολογίας. Επίσης, 

θα εξηγήσουμε πώς η Νοσηλευτική Ογκολογία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και στην καλύτερη αντιμετώπιση της 

νόσου. Τέλος, θα θέσουμε τα εύλογα ερωτήματα που δημιουργούνται και σχετίζονται 

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών Νοσηλευτικής στο αντικείμενο της 

Νοσηλευτικής Ογκολογίας. 

 

Υγεία και Πολιτική της Υγείας 
 

 Ο ορισμός της «υγείας» εξαρτάται από τον τρόπο θεώρησης του ζωντανού 

οργανισμού και της σχέσης του με το περιβάλλον. Η θεώρηση αυτή διαφέρει από 

πολιτισμό σε πολιτισμό και μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Η υγεία δεν 

αποτελεί μόνο υγειονομικό φαινόμενο. Είναι έννοια πολυδιάστατη, που την 
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επηρεάζουν πλήθος παραγόντων, με αποτέλεσμα η ανάλυσή της να απαιτεί 

διεπιστημονική διερεύνηση. Η υγεία ενός πληθυσμού, ή μιας κοινωνικής ομάδας, ή 

κάθε ατόμου δεν επηρεάζεται αποκλειστικά από την προσφορά υγειονομικών 

υπηρεσιών, αλλά και από οικονομικούς, κοινωνικούς, βιολογικούς, πολιτιστικούς, 

πολιτικούς και άλλους παράγοντες. Αποτελεί διεθνή παραδοχή ότι οι υπηρεσίες 

παροχής ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης είναι αναπόσπαστο τμήμα των υπηρεσιών 

υγείας, αλλά όχι το σύνολό τους.  Η ύπαρξη συστήματος υπηρεσιών υγείας αποτελεί 

βασικό συντελεστή για την κοινωνική οργάνωση και την ποιότητα ζωής. Είναι  κοινά 

αποδεκτό πως η αρρώστια δεν είναι αποκλειστικά βιολογικό φαινόμενο, αλλά έχει 

ευρύτερα κοινωνική αναφορά (www.who/int/health 2001). 

 Η έλλειψη υγείας, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με πολυδάπανες νοσοκομειακές 

εγκαταστάσεις, αλλά κυρίως με την αρμονική συμβίωση του ατόμου με το 

οικολογικό και κοινωνικό περιβάλλον. Έρευνες σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, έδειξαν ότι 

σε υψηλό και ανεπτυγμένο σύστημα περίθαλψης, υπάρχουν και σχετικά υψηλοί 

δείκτες θνησιμότητας (www.who.int/health-services). Η οικονομική ανάπτυξη, η 

οικολογική καταστροφή, η αλλαγή τρόπου ζωής, η απομάκρυνση από «υγιεινές 

συμπεριφορές», η υπερκατανάλωση, η τυποποίηση, η κατάχρηση χημικών 

προϊόντων, η διαφοροποίηση προσδοκιών, η αναποτελεσματικότητα της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτέλεσαν αιτίες για επιστημονικό προβληματισμό 

και διερεύνηση μέτρων για την ανάπτυξη αποτελεσματικών δραστηριοτήτων με 

στόχο την εξασφάλιση ποιότητας ζωής (www.who.int/health-services). 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), υιοθετώντας την κοινωνική 

διάσταση της έννοιας της υγείας, την χαρακτηρίζει θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 

και, αναδεικνύοντας τις ανισότητες παροχής και στάθμης των υπηρεσιών υγείας, 

επεσήμανε από το 1978 ( www.who.int/ health-services-delivery) τη σπουδαιότητα 
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για την επιτυχία, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των προγραμμάτων υγείας. Κάλεσε μάλιστα τις κυβερνήσεις να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες πολιτικές, ώστε το 2000 να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό 

επίπεδο υγείας για όλους τους λαούς (www.who/int/health 2001).  

Η πολιτική της υγείας επηρεάζει τις αποφάσεις για την υγεία μιας κοινωνίας 

και επηρεάζεται από παράγοντες, όπως είναι τα οικονομικά, τα κοινωνικά ζητήματα, 

η έρευνα, η τεχνολογία και η κατάσταση του συνόλου των πολιτών. Η αναγκαιότητα 

ορθολογικής κατανομής των υγειονομικών πόρων και η αναζήτηση της 

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης επιλογής αποτελούν τις σύγχρονες 

προκλήσεις των συστημάτων υγείας, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής 

κοινότητα. Επιπροσθέτως, το ενδιαφέρον των προμηθευτών και των χρηστών των 

υπηρεσιών υγείας, επικεντρώνεται προς τα πλέον σύγχρονα και δαπανηρά μέσα, τα 

οποία διαθέτει η νέα βιοϊατρική και φαρμακευτική τεχνολογία. Ταυτόχρονα, οι 

κυβερνήσεις και οι ασφαλιστικοί φορείς αντιμετωπίζουν καθημερινά τις αυξημένες 

προσδοκίες των πολιτών, τις οποίες οφείλουν να καλύψουν και κοινωνικά αιτήματα, 

στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν (Κυριόπουλος, 1996). 

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός και, ακόμη περισσότερο, η μέτρηση της 

υγείας συνιστούν διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν σύνθετη προσέγγιση. Επίσης, η 

φροντίδα της υγείας (health care) δεν ταυτίζεται μεμονωμένα με την υγεία, δεδομένου 

ότι η υγεία είναι ο στόχος, ενώ η φροντίδα της υγείας, το μέσο. Η φροντίδα της υγείας 

χρησιμοποιείται για τη διατήρηση ή βελτίωση του επιπέδου υγείας. Η διεθνής 

κοινότητα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προάσπιση των «κοινωνικών» δικαιωμάτων 

του ατόμου στο πλαίσιο κάθε αναπτυξιακής δράσης. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, 

η φροντίδα για την υγεία διέπεται από τρεις βασικές θεμελιώδεις αρχές: την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και 
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την ισότητα των πολιτών στη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Η 

αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης αντανακλά το βαθμό επιτυχίας των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον (Cochrane,1972), 

αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση είναι εκείνη, η οποία μεταβάλλει τη φυσική 

ιστορία της νόσου προς το καλύτερο. Η έννοια της αποδοτικότητας στις υπηρεσίες 

υγείας μπορεί να εκφράζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης, 

δεσμεύοντας δεδομένους πόρους, ή να αποτυπώνει την εξασφάλιση της 

προσδοκώμενης αποτελεσματικότητας μιας δράσης με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Σύμφωνα με την Margaret Whitehead (1985), ισότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι η 

δημιουργία ίσων ευκαιριών στην υγεία και η άμβλυνση των εκάστοτε 

διαφοροποιήσεων. Οι πολιτικές για την άρση των ανισοτήτων στην υγεία, 

αποσκοπούν στην ανακατανομή των πόρων, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου 

ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματος. 

Σε αυτή την άρση των ανισοτήτων στην υγεία σημαντικό ρόλο μεταξύ των 

άλλων εμπλεκομένων παίζουν και οι νοσηλευτές και μάλιστα ουσιαστικό για την 

προάσπιση και προαγωγή της υγείας των πολιτών. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν των 

νοσηλευτών στην υγεία; 
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Υγεία και Νοσηλευτική 

 
Η προάσπιση και προαγωγή της υγείας απαιτεί την τροποποίηση μιας 

συμπεριφοράς και τη διαμόρφωση νέων στάσεων. Η αλλαγή αυτή προϋποθέτει την 

κατανόηση του ρόλου που παίζουν ψυχολογικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί 

παράγοντες και της επίδρασης που ασκούν αυτοί πάνω στη συμπεριφορά. Βέβαια, 

εδώ εισέρχεται η σχέση ασθενούς και προσωπικού υγείας. Η συνεργασία αυτή 

αποβλέπει στη βαθύτερη κατανόηση των οργανικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

παραγόντων, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ασθένειας και επηρεάζουν την 

πρόγνωση. Η θεραπευτική παρέμβαση γίνεται σε πολλά επίπεδα από διεπιστημονική 

ομάδα επαγγελματιών υγείας, που απευθύνεται τόσο στον άρρωστο, όσο και στο 

άμεσο ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο εμφανίζεται η ασθένεια. Η 

σχέση που το προσωπικό υγείας διαμορφώνει με τον άρρωστο, την οικογένεια και την 

κοινότητα είναι αμφίδρομη και ο ρόλος του Νοσηλευτικού προσωπικού σε αυτή τη 

σχέση είναι καθοριστικός. Επισημαίνεται σχετικά: 

«Οι νοσηλευτές, οι οποίοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον τομέα της 
υγείας, μπορούν από τη μοναδική θέση που κατέχουν να συμβάλουν αποφασιστικά 
στην υγεία του πλανήτη … Εφόσον μάλιστα στα περισσότερα εθνικά συστήματα 
υγείας, αντιπροσωπεύουν μια ισχυρή δύναμη για την πραγματοποίηση των 
απαραίτητων αλλαγών προκειμένου να υπάρξει Υγεία για Όλους στον 21ο αιώνα.». 
(Δρ Γκρο Χάρλεμ Μπρούντλαντ, Γενική Διευθύντρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας ,1999).  
 Ο νοσηλευτής καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο χώρο 

της υγείας. Καλείται να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να εφαρμόζει την 

νοσηλευτική διεργασία. Αυτό σημαίνει πως ο νοσηλευτής παύει να εργάζεται 

πρακτικά, αλλά ασκεί την επιστήμη του με κόπο και μόχθο, ασχολούμενος με τον 

άνθρωπο σε όλες τις διαστάσεις της βιοψυχοκοινωνικής του οντότητας. Η 

Νοσηλευτική έχει το προνόμιο να συνδυάζει την τέχνη με την επιστήμη, που μπορεί 

ακόμα να θεωρηθεί ως «πτυχή της εφαρμοσμένης επιστήμης» (Λανάρα, 1995). Είναι 
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λοιπόν επιτακτική ανάγκη οι σημερινοί νοσηλευτές να διευρύνουν την ακτίνα δράσης 

τους, η οποία θα πραγματωθεί – πλην του συστήματος αξιών που έχει ο καθένας- με 

την εκπαίδευση και με τη γνώση άλλων επιστημών π.χ. Βιολογίας, Ψυχολογίας και 

Κοινωνιολογίας ( Ραγιά, 1995). 

 Η εκπαίδευση στον τομέα της υγείας είναι κομβικής σημασίας καθώς, μέσω 

αυτής, επιτυγχάνεται το μέγιστο όφελος από την αρχική επένδυση του κράτους, που 

πραγματοποιείται με την προπτυχιακή εκπαίδευση. Πολύ περισσότερο σήμερα με την 

έκρηξη της τεχνολογικής προόδου και της πληροφορικής, όπου διευρύνονται οι 

δυνατότητες, επιταχύνονται οι διαδικασίες και πολλά εξαρτώνται κυρίως από το 

επίπεδο των λειτουργών υγείας. Το επίπεδο εξαρτάται από τη βασική εκπαίδευση, την 

εξειδίκευση, την κατάρτιση και τη συνεχή δια βίου εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει πως η 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας εξαρτάται από την εκπαίδευση των λειτουργών της 

και απαιτείται επανεκτίμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών και των 

εργαζομένων και συνεχής επιμόρφωση. 

 Όσο, εξάλλου, αυξάνεται η απαίτηση για παροχή ποιότητας νοσηλευτικής 

φροντίδας τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για επιστημονική τεκμηρίωση και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Άλλωστε, οι νέες γνώσεις και οι επιδημίες από 

μεταλλαγμένους ιούς, όπως της άτυπης  πνευμονίας (SARS) ή της γρίπης των 

πουλερικών, αλλά και πάμπολλες άλλες συνθήκες και καταστάσεις, απαιτούν από 

τους νοσηλευτές συνεχιζόμενη ενημέρωση, αλλά και τεχνική εφαρμογή της γνώσης 

στο δύσκολο νοσοκομειακό εργασιακό χώρο (Λανάρα, 1999). Η εκπαίδευση είναι το 

μέσον, με το οποίο επιτυγχάνονται βασικοί στόχοι της διδασκαλίας, όπως είναι η 

ανάπτυξη ανώτερων ηθικών, κοινωνικών και πνευματικών αξιών. Μπορεί ακόμα να 

ορισθεί ως η διαδικασία απόκτησης γνώσης και ανάπτυξης ικανοτήτων λογικής και 

κρίσης (Duffy, 1995). Ιδιαίτερα η εκπαίδευση στην Ογκολογία αποτελεί πρόκληση, 
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εφόσον η νόσος είναι πολυπαραγοντική και απαιτεί ευρύ φάσμα επιστημονικής 

κατάρτισης. Επισημαίνεται εδώ ότι ο καρκίνος είναι η διαδικασία που περιγράφει την 

ανώμαλη, μη φυσιολογική ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των κυττάρων ενός 

οργανικού συστήματος του ανθρωπίνου οργανισμού. Έτσι, λοιπόν, ο καρκίνος είναι  

μια αθροιστική διαδικασία που συνδέεται με βασικά ερωτήματα όπως: 

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ (γενετικό υλικό) 

2. ΠΩΣ ΖΕΙΣ (συνήθειες, διατροφή, κάπνισμα) 

3. ΠΟΥ ΖΕΙΣ (περιβαλλοντική και επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνους 

παράγοντες) 

Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυτής της νόσου χρειάζεται συμπόρευση πολλών 

και διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ αυτών και της Νοσηλευτικής Ογκολογίας. 
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Η Νοσηλευτική Ογκολογία 

 
Στις αρχές του 20ουαιώνα, μια παλιά ασθένεια, που είχε ανεβρεθεί σε 

δεινόσαυρους και σε σκελετούς προϊστορικών ανθρώπων, περιγράφηκε σε 

αιγυπτιακούς παπύρους και ονομάστηκε «καρκίνος» από τους αρχαίους Έλληνες 

(Γιαννοπούλου, 1995). Οι αναφορές, με διάφορες εντοπίσεις στον άνθρωπο, 

προέρχονταν από πολλές περιοχές και γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η διεθνής ιατρική 

κινητοποίηση για την καταπολέμηση της νόσου, αλλά το άγνωστο της αιτιολογίας και 

οι δυσκολίες των θεραπευτικών εφαρμογών δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον ειδίκευσης 

ή συμμετοχής σε τέτοιες παρουσιάσεις. Κατά τη διάρκεια του20ου αιώνα σημειώθηκε 

πιο συστηματική μελέτη κατανόησης και αντιμετώπισης του καρκίνου 

(Γιαννοπούλου, ό.π). 

 Στη σύγχρονη εποχή, ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου, 

την κυριότερη μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τόσο στις χώρες της Ευρώπης όσο 

και της Αμερικής (Ρηγάτος, 2000). Στην Ελλάδα, αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου 

και υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις πολίτες θα εμφανίσει κάποια μορφή της νόσου 

κατά τη διάρκεια της ζωής του ( Ρηγάτος, ό.π). Η σημαντική αύξηση στη συχνότητα 

εμφάνισης νεοπλασματικών παθήσεων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, που επιφέρει 

ποικίλες ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τόσο στους ασθενείς 

και τις οικογένειες τους όσο και στο Υγειονομικό Σύστημα της χώρας (Καρόκης, 

2000). Είναι μάλιστα ένα νόσημα, για το οποίο η συνεργασία των ειδικών αποτελεί 

προϋπόθεση για την ορθή και έγκαιρη διάγνωση, ακόμα δε περισσότερο για τη 

θεραπευτική αντιμετώπιση (Καρόκης, ό.π). 

 Για να αντιμετωπιστεί η απειλή της νεοπλασίας απαιτείται συμπόρευση, 

έρευνα, κλινική εφαρμογή και μελέτη. Όταν με θεραπευτικούς συνδυασμούς 

απαιτείται να προσδώσεις στη ζωή ενός ατόμου ποιότητα, παράταση και αξιοπρέπεια, 
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τότε το συναίσθημα, η λογική, η επιστημονική κατάρτιση και η κλινική εμπειρία 

σχετίζονται άμεσα. Οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν σήμερα οριακές και 

ακραίες καταστάσεις και βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με πλήθος ηθικών 

διλημμάτων ( Γιαννοπούλου, 1995). 

 Οι αλματώδεις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που χαρακτηρίζουν 

την εποχή μας, έκαναν πολύ ουσιαστικό το ρόλο που διαδραματίζει η Νοσηλευτική. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι νοσηλευτές είναι έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουν και να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων υγείας, καθώς 

αποκτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της νοσηλευτικής 

φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών γνώσεων (Martochio, 1987). Οι 

σημαντικότερες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, της αύξησης 

προσωπικού, της δίκαιης πρόσβασης στις υπηρεσίες και της παραγωγής της 

καλύτερης χρήσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 

αποτελεσματικά χωρίς την ισχυρή συμμετοχή της Νοσηλευτικής 

(www.who.int/health). 

Οι σύγχρονοι νοσηλευτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή της 

φροντίδας υγείας. Η καθημερινή νοσηλευτική πράξη έχει ανάγκη ενός βάρους 

γνώσεων, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί ταχέως, όσο το νοσηλευτικό επάγγελμα θα 

συνεχίζει να εξελίσσεται. Σύγχρονες εξελίξεις, αρχές και απόψεις επί της υγείας και 

των νόσων συνδέονται με τις διαφορές των γνώσεων των ατόμων, διαφορετικές 

καταστάσεις και περιβαλλοντικές επιδράσεις, απαιτούν να υπάρχει η δυνατότητα της 

ενημέρωσης. Αν και ο ρόλος του νοσηλευτή έχει επεκταθεί τελευταίως, το υγιεινό 

περιβάλλον είναι σε συνεχή αγώνα  με το μεταβαλλόμενο κόσμο και με τους 

οικονομικούς πόρους. Η γνώση των αλλαγών αυτών, συνεπάγεται τη μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση του νοσηλευτικού έργου (Gettrust Brabec, 2000). 
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 Ο ρόλος των νοσηλευτών στην Ογκολογία είναι πολυδιάστατος. Αξιολογούν 

και προγραμματίζουν τη φροντίδα για να εξετάσουν το ευρύ φάσμα των αναγκών για 

εκείνους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο. Συμμετέχουν στις προσπάθειες, 

που στρέφονται στην πρόληψη της νόσου και έχουν κεντρικό ρόλο στον υπό εξέλιξη 

τομέα της κλινικής γενετικής για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.  

 Από τη διάγνωση μέχρι και το τέλος της ζωής, οι νοσηλευτές διαδραματίζουν 

ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, καθώς είναι 

σε μοναδική θέση να επηρεάσουν θετικά τη φυσιολογική και ψυχολογική κατάσταση 

των ασθενών, συμβάλλοντας στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Οι νοσηλευτές 

Ογκολογίας αναλαμβάνουν πολλές πρωτοβουλίες και καλύπτουν προβλήματα όπως, 

είναι ο πόνος, η κόπωση, η σεξουαλικότητα, η γονιμότητα, κ.α. Καλύπτουν, επίσης, 

τις ανάγκες εκπαίδευσης σε ασθενείς, συγγενείς αλλά και στο νοσηλευτικό 

προσωπικό (Γιαννοπούλου, 1995). 

 Οι ψυχολογικές δυσλειτουργίες, όπως είναι ο φόβος, η ανησυχία, η κατάθλιψη 

και η αβεβαιότητα, έχουν εξεταστεί μέσω των προτύπων εκπαίδευσης της 

Νοσηλευτικής Ογκολογίας, της παρέμβασης, αλλά και ερευνητικών προγραμμάτων 

( Ρηγάτος, 2000). Το νοσηλευτικό προσωπικό αξιολογεί τα συμπτώματα, προσφέρει 

τη φροντίδα και την εκπαίδευση, ενώ συμμετέχει στο συντονισμό των 

διεπιστημονικών υπηρεσιών και στην αποκατάσταση του ασθενούς. Ενώ φροντίζουν 

για τη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών, οι νοσηλευτές ενδιαφέρονται και για την 

ποιότητα της ζωής τους. 

 Ποιότητα ζωής: Μέχρι πρόσφατα, η συντριπτική πλειοψηφία της 

ερευνητικής δραστηριότητας στην Κλινική Ογκολογία είχε εστιαστεί στις βιοϊατρικές 

παραμέτρους της νόσου, με κύριο στόχο την αύξηση του χρόνου επιβίωσης των 

ασθενών και των ποσοστών ανταπόκρισης της νόσου ( Payne,1992). Για παράδειγμα, 
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σε πρόσφατη ανασκόπηση σε 10.896 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν από το 1980 έως το 1997, μόνο το 4.1% από αυτές αξιολόγησαν 

την παράμετρο ποιότητα ζωής (Guex, 1994). Αξιοσημείωτη, ωστόσο, είναι η 

προοδευτική αύξηση του ποσοστού των μελετών που συνεκτίμησαν την ποιότητα 

ζωής, από 1.5% το 1980 σε 8.2% το 1997, καταδεικνύοντας τη συνεχώς μεγαλύτερη 

ευαισθησία του ιατρονοσηλευτικού κόσμου στη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών 

διαστάσεων της νόσου (Sanders, 1998). 

Αυτή η αλλαγή στις αντιλήψεις υπαγορεύτηκε από τρεις λόγους. Πρώτον, η 

διαπίστωση ότι, παρά τις εντυπωσιακές προόδους που έχουν συντελεσθεί στη 

θεραπευτική αντιμετώπιση και στους δείκτες επιβίωσης πολλών νεοπλασματικών 

παθήσεων, η ίδια η νόσος και οι υπάρχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις συχνά 

προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχοσωματική και κοινωνική λειτουργικότητα 

των ασθενών (Οικονόμου, Καλόφωνος, 2003). Κρίθηκε λοιπόν αναγκαία η απάντηση 

του ερωτήματος σε ποιο βαθμό αντισταθμίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις από το 

θεραπευτικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται 

ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία, ή αξιόλογη βελτίωση στην επιβίωση, 

δεδομένου ότι αρκετά συχνά ο στόχος της αντινεοπλασματικής θεραπείας δεν είναι η 

ίαση, αλλά η βελτίωση της επιβίωσης και η ανακούφιση των συμπτωμάτων ( Mousas, 

2003). 

Δεύτερον, η διαπίστωση ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν χαμηλή ποιότητα 

ζωής έχουν πολλές πιθανότητες να αρνηθούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, 

ακόμη και στις περιπτώσεις όπου οι προοπτικές είναι θετικές. 

Τρίτον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ποιότητα ζωής του ασθενούς, ιδιαίτερα πριν 

την έναρξη της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας, θεραπευτικές μέθοδοι που 

ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της νόσου, συσχετίζεται με την επιβίωση ή και 
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αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα αυτής σε ασθενείς με νεοπλάσματα 

μαστού, πνεύμονα, γαστρεντερικού, μελάνωμα και σε ασθενείς με διάφορα 

νεοπλάσματα προχωρημένου σταδίου. Ο στόχος σήμερα δεν είναι η παράταση με 

κάθε κόστος της επιβίωσης, αλλά η ολιστική φροντίδα του ασθενούς σε όλες τις 

φάσεις της νόσου, η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας ζωής και η 

ενεργοποίηση των βιολογικών και των ψυχοκοινωνικών του δυναμικών, τα οποία, 

παράλληλα με τις σύγχρονες θεραπείες μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά όπλα στην 

αντιμετώπιση του καρκίνου ( Οικονόμου, Καλόφωνος, ό.π). 

 Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το ζήτημα της ποιότητας ζωής είναι σύνθετο και 

πολυπαραγοντικό, περιλαμβάνει δε κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές 

διαστάσεις, που δυσχεραίνουν την ομόφωνη αποδοχή ενός κοινού ορισμού. Κατά μία 

γενική παραδοχή, θα μπορούσε να αναφέρεται στο βαθμό ευεξίας και ικανοποίησης 

που βιώνει ο ασθενής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε τομείς της ζωής 

του που θεωρεί σημαντικούς και που επηρεάζονται από την ασθένεια ή τη θεραπεία 

της (Οικονόμου, Καλόφωνος, 2003). 

 Η υποκειμενικότητα και η μεταβλητότητα της έννοιας καλύπτει πέντε ευρείς 

παραμέτρους: 

 

 

 

 

              

 

  

Σωματική κατάσταση 
Λειτουργική ικανότητα 

Ποιότητα Ζωής Ψυχολογική 
λειτουργικότητα 

Πνευματικότητα Κοινωνική 
λειτουργικότητα 

Γνωσιακή 
λειτουργικότητα 
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Στον καρκίνο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο νόσημα, η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ασθενούς πρέπει να σκοπεύει στη μεγιστοποίηση του οφέλους και 

στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η θεραπευτική 

αντιμετώπιση του καρκίνου δεν επιφέρει στις περισσότερες περιπτώσεις την ίαση. 

Επομένως, είναι σημαντικό, να αξιολογηθεί η πιθανότητα παράτασης μιας ζωής 

ιδιαίτερα επηρεασμένης από την ασθένεια και τη θεραπεία. Η εκπαίδευση των 

λειτουργών υγείας στις θεμελιώδεις αρχές της ποιότητας ζωής και της 

ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας, καθώς επίσης στις βασικές έννοιες ψυχομετρίας, 

σχεδιασμού κλινικών μελετών και συλλογής δεδομένων θα μπορούσε να συμβάλει 

στην πληρέστερη φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς (Οικονόμου, Καλόφωνος, 

ό.π). 

 Στην προσπάθεια στήριξης αυτών των ασθενών θα πρέπει να συμμετέχουν 

όλοι, οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι καθώς και η ομάδα ειδικών επιστημόνων, 

μεταξύ των οποίων είναι και οι νοσηλευτές. 

 Η Νοσηλευτική Ογκολογία καλύπτει, επίσης, τομείς όπως είναι η αναγνώριση 

του οικονομικού φορτίου που προκαλεί η νόσος, η επαγγελματική αβεβαιότητα, και η 

κοινωνική επανένταξη μετά τη θεραπεία. Καθώς ο ρόλος του νοσηλευτή είναι 

πολυδιάστατος δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα όπως: 

• Πόσο έτοιμος είναι ο σημερινός νοσηλευτής να αντεπεξέλθει στους 

πολύπλευρους ρόλους που τού έχουν ανατεθεί; 

• Είναι η επιστημονική του κατάρτιση επαρκής για την τεκμηρίωση των 

πολλαπλών αρμοδιοτήτων του; 

• Τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών είναι επαρκή για να στηρίξουν 

τους επαγγελματίες νοσηλευτές με ειδίκευση στην Ογκολογία; 
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• Πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το ενδιαφέρον των φοιτητών της 

Νοσηλευτικής για να ασχοληθούν με την Ογκολογική Νοσηλευτική; 

• Ποιες είναι οι ανάγκες των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο και πώς πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν; 

 

Συμπέρασμα 
 

 Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση προγραμμάτων για την άρση των ανισοτήτων στην υγεία 

αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Όπως αναγκαία φαίνεται να είναι και η 

ορθολογική κατανομή των υγειονομικών πόρων και η αναζήτηση 

αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών υγείας. 

Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον τομέα της υγείας, 

μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην υγεία του πλανήτη και να 

αποτελέσουν παράγοντα προάσπισης και προαγωγής της υγείας των πολιτών. 

Κυρίως στις μέρες μας που διευρύνονται οι δυνατότητες και επιταχύνονται οι 

διαδικασίες πολλά εξαρτώνται από το επίπεδο εκπαίδευσης των λειτουργών 

υγείας, γὶ αυτό είναι ανάγκη να επανεκτιμηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

των φοιτητών αλλά και των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 

Ογκολογία, η οποία απαιτεί τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών 

ειδικοτήτων και αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου. Ο ρόλος των 

νοσηλευτών στην Ογκολογία είναι πολυδιάστατος και εξελισσόμενος ενώ 

απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας.  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε την πορεία της νοσηλευτικής 

εκπαίδευσης μέχρι τις μέρες μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η Εκπαίδευση στη Νοσηλευτική 
  

 Εισαγωγή 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα  επιχειρηθεί μια ιστορική ανασκόπηση της 

Νοσηλευτικής και θα εξετασθεί ο ρόλο της. Κατόπιν θα δούμε την πορεία 

της μέσα στο χρόνο παρακολουθώντας τις εκπαιδευτικές  αλλαγές που 

συντελέστηκαν στα προγράμματα σπουδών και την εξέλιξη του θεσμικού 

πλαισίου που την αφορά. Επίσης, θα εξετάσουμε τι επικρατεί στην 

Εκπαίδευση της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα σήμερα όπως και τις επιλογές 

για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. 

 

Η Έννοια της Νοσηλευτικής 

 
Στην  Ελληνική γλώσσα ο όρος «θεραπεύω» σημαίνει υπηρετώ, φροντίζω, 

περιποιούμαι. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, ο όρος αναδεικνύει το ρόλο του 

«θεραπευτή», που βοηθά τον ασθενή να ενεργοποιήσει και να χρησιμοποιήσει τις 

αυτοθεραπευτικές του ικανότητες συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της υγείας του 

(Mellish J.1984). 

 Η δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ αρρώστου και προσωπικού 

υγείας έχει άμεσες επιπτώσεις συνολικά στην πορεία της ασθένειας. Ο άρρωστος δεν 

εκφράζεται μόνο λεκτικά αλλά και μέσω των συμπτωμάτων του. Παράλληλα, οι 

επαγγελματίες υγείας εκφράζουν πολλές φορές με τη συμπεριφορά τους κάτι 

διαφορετικό από εκείνο που μεταφέρουν με τα λόγια (Ραγιά,1995). Είναι σημαντικό 

λοιπόν να κατέχουν και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στο να 
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κατανοήσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τον άρρωστο και το 

περιβάλλον του. Εξίσου σημαντικό είναι να αναγνωρίζουν τις ικανότητες, αλλά και 

τα όριά τους. Να παραμένουν ανοιχτοί σε μια διεργασία αυτογνωσίας, που τους 

βοηθά να συνειδητοποιήσουν πώς επηρεάζονται από την αρρώστια, τον πόνο, την 

αναπηρία, το θάνατο και άλλες εμπειρίες που βιώνουν. 

 Η Νοσηλευτική ως επιστήμη εκδηλώνεται με το σύνολο των ενεργειών που 

αφορούν στην εφαρμογή της συνιστώμενης θεραπείας και του ελέγχου του 

περιβάλλοντος του ασθενούς. Είναι μια επιστήμη που μελετά και προσεγγίζει 

θεραπευτικά τις αντιδράσεις του ατόμου, της οικογένειας, της κοινότητας σε υπαρκτά 

ή και δυνητικά προβλήματα υγείας. Είναι επιστήμη με δικό της ευρύ θεωρητικό 

υπόβαθρο, δανείζεται γνώσεις από άλλες επιστήμες, αλλά έχει και τη δική της 

δεξαμενή γνώσεων. 

Μεταξύ των αξιών της Νοσηλευτικής διακρίνονται ο σεβασμός προς την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η θυσία, η πίστη και η αγάπη που μπορούν να εμπνεύσουν 

την νοσηλευτική φροντίδα ( Erickson, 1983). Η McFarlane (1982), σε μια αναφορά 

της στις ανθρώπινες αξίες- υπόβαθρο των νοσηλευτικών ενεργειών- υποστηρίζει ότι η 

Νοσηλευτική είναι μια «σχέση βοήθειας», με την έννοια της προσφοράς υπηρεσιών 

προς όλους. Η φροντίδα- εφαρμογή των γνώσεων στον φυσικό χώρο της 

νοσηλευτικής άσκησης- αποτελεί ένα κριτικό στοιχείο για την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Quinn, 1988). 

 Στη χώρα μας, που διαθέτει ένα πρωτοπόρο ρόλο και μια πλούσια ιστορία, 

συναντούμε τις ρίζες της νοσηλευτικής στα Ομηρικά έτη. Στους χώρους που 

εμφανίστηκε και θεμελιώθηκε η Ιατρική, εκεί και στην ίδια χρονική περίοδο, 

εμφανίστηκε και θεμελιώθηκε και η Νοσηλευτική. Μεταγενέστερα και για 

χιλιετηρίδες η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, ήταν υπόθεση και ευθύνη της 
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οικογένειας και για πολλούς αιώνες μετά την εμφάνιση του Χριστιανισμού ήταν 

υπόθεση και ευθύνη της εκκλησίας. Οπωσδήποτε ο Νοσηλευτικός κλάδος, είναι 

σχετικά νέος σε σύγκριση με τον Ιατρικό, ενώ είναι ο παλαιότερος όλων των άλλων 

επαγγελμάτων υγείας εκτός των μαιών (Σαπουντζή-Κρέπια, 2001). 

 Πρώτος ο Ιπποκράτης, όμως, ο θεμελιωτής της Ιατρικής Επιστήμης, 

υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας ως προϋπόθεση για την 

επιτυχή έκβαση μιας ασθένειας: «Η δε νούσος θεραπηίης δέεται πολλής» 

(Ιπποκράτους Αφορισμοί, 1993). Όπως αναφέρθηκε, το ρήμα «θεραπεύω» σημαίνει 

υπηρετώ, περιποιούμαι. Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που άνοιξε το δρόμο για τη 

δημιουργία ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, που θα φρόντιζε τους ασθενείς. 

Καθιερώνοντας την εμπειρική παρατήρηση και τον ορθολογισμό ως τις θεμελιώδεις 

αρχές της κλινικής ιατρικής, προσπάθησε να διαχωρίσει τη θεραπευτική και τη 

Νοσηλευτική από τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις, ενώ ήταν ο πρώτος, που 

αντιλαμβανόμενος τον ασθενή ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, καθιέρωσε το 

ολιστικό μοντέλο θεραπείας (Μαρκέτος, 1993).  

Στα κείμενα της Ιπποκρατικής συλλογής περιγράφεται ένα σύνολο ενεργειών, 

που έχουν ως στόχο την εφαρμογή της συνιστώμενης θεραπείας και τη δημιουργία 

ελεγχόμενου περιβάλλοντος, το οποίο θα βοηθήσει τον ασθενή να ξεπεράσει το 

πρόβλημά του. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι λειτουργοί υγείας εκείνης της εποχής 

ασκούσαν αυτά τα καθήκοντα. Η Helen King (2000) υποστηρίζει πως πολλές 

παρεμβάσεις, που σήμερα ονομάζουμε νοσηλευτικές, πραγματοποιούνταν από τους 

ιατρούς, διότι θεωρεί πως αποτελούσε αναγκαιότητα ο έλεγχος του περιβάλλοντος 

του ασθενούς. Η θέση αυτή στηρίζεται στη συμβουλή που δίνεται προς τους ιατρούς, 

στο Περί Ευσχημοσύνης (1993), σύμφωνα με την οποία αυτοί δεν θα πρέπει να 

αφήνουν αμφιβολία στους ασθενείς για τις θεραπευτικές ενέργειες, που μεθοδικά θα 
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πρέπει να γίνουν, ώστε να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερη δόξα από μια 

επιτυχημένη θεραπεία. 

 Οι Jones (1923) και Robinson (1946) συμφωνούν ότι η πραγματοποίηση μιας 

σειράς ενεργειών στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού σχήματος, όπως η εφαρμογή 

καταπλασμάτων, η επίδεση, η χορηγία φαρμάκων, ο καθαρισμός των πληγών, 

απαιτούσαν αρκετό χρόνο, που δεν είναι σίγουρο αν μπορούσε ο ιατρός να διαθέσει. 

Στους αφορισμούς αναφέρεται ρητά η ανάγκη της βοήθειας του ίδιου του ασθενούς 

και των προσώπων που τον περιβάλλουν για την εφαρμογή μιας θεραπείας:«Δει δε ου 

μόνον εαυτόν παρέχειν τα δόντια ποιείντα, αλλά και τον νοσέοντα, και τους 

παρεόντας, και τα έξωθεν » (Ιπποκράτης Περί Ευσχυμοσύνης, 1993).  

 Η μελέτη άλλων αρχαίων κειμένων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

παρουσία ενός οποιουδήποτε μέλους της οικογένειας ή κάποιου φίλου ήταν 

απαραίτητη για την εφαρμογή της νοσηλευτικής φροντίδας.(Ιπποκράτης ό.π). Ο 

Pavey (1938) προσδίδει αποκλειστικά τον ρόλο αυτό στις γυναίκες. Την ίδια άποψη 

στηρίζουν και οι Reinach (1904), Jones (1923) και Achtenberg (1990) . Σύμφωνα με 

τον Deloughery (1977), τα νοσηλευτικά καθήκοντα αποτελούσαν «οικιακό καθήκον». 

Ανεξαρτήτως πάντως από τα άτομα που εκτελούσαν τα καθήκοντα αυτά, από 

πολλούς ερευνητές προτείνεται η άποψη ότι ο Ιπποκράτης περιέγραψε με 

λεπτομέρειες την τεχνική εκείνων των ενεργειών που σήμερα τις εντάσσουμε στα 

νοσηλευτικά καθήκοντα. 

 Σήμερα, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί της Νοσηλευτικής. Οι 

ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί ποικίλουν και επηρεάζονται από το χρόνο, 

στον οποίο διατυπώθηκαν, καθώς και το φιλοσοφικό, πολιτισμικό, 

κοινωνικοοικονομικό, επαγγελματικό και μορφωτικό πλαίσιο αυτών όπου 

διατυπώθηκαν.  
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Η Rogers ορίζει τη Νοσηλευτική ως: 

 «μια ανθρωπιστική επιστήμη, που ενδιαφέρεται για τη διατήρηση και την 
προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου και την αποκατάσταση της υγείας με 
την παροχή ολιστικής φροντίδας» ( Rogers 1984). 

   

Η Orem, επίσης, ορίζει τη Νοσηλευτική ως εξής:  

«Έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες αυτοφροντίδας του ατόμου και 
την κάλυψη τους, καθώς και την παροχή φροντίδας και τη διαχείριση της σε μια 
συνεχή βάση, με σκοπό τη διατήρηση της ζωής και της υγείας, την ανάρρωση από 
ασθένεια ή τραυματισμό και την ανάπτυξη ικανότητας αντιμετώπισης των συνεπειών 
τους» (Orem 1986). 

 
 Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (I.C.N.), διαπιστώνοντας και 

κατανοώντας τη δυσκολία των νοσηλευτών παγκοσμίως να καταλήξουν σε έναν 

κοινά αποδεκτό ορισμό, προτείνουν τον ορισμό της Virginia Henderson θεωρώντας 

ότι εκφράζει ακριβέστερα την Νοσηλευτική στη σύγχρονη κοινωνία: 

 « Η μοναδική λειτουργία της Νοσηλευτικής είναι να βοηθά το άτομο, 
άρρωστο ή υγιές, στην εκπλήρωση δραστηριοτήτων που βοηθούν την προαγωγή και 
διατήρηση της υγείας του, στην ανάρρωση από ασθένεια, στην αποκατάσταση της 
υγείας του ή για να έχει έναν ήρεμο και αξιοπρεπή θάνατο. Για την εκπλήρωση αυτών 
των δραστηριοτήτων, ο νοσηλευτής δρα με τέτοιον τρόπο, ώστε να βοηθά τον πελάτη 
να αποκτήσει ανεξαρτησία το συντομότερο δυνατό» (Ραγιά 1995).  

 
 Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (I.C.N.) εισήγαγε ένα βελτιωμένο ορισμό 

της Νοσηλευτικής : 

 « Η Νοσηλευτική καλύπτει αυτόνομη και συνεργάσιμη φροντίδα ατόμων 
όλων των ηλικιών, των οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων, ασθενών ή υγιών σε 
όλες τις υπηρεσίες υγείας. Η Νοσηλευτική περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, 
την πρόληψη της ασθένειας και τη φροντίδα ασθενών, αναπήρων και ανθρώπων που 
πεθαίνουν. Η υπεράσπιση του ασθενούς και η διασφάλιση γι’ αυτόν ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος, η έρευνα, η συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας, στη 
διαχείριση ποικίλων περιπτώσεων ασθενών, στη διοίκηση συστημάτων υγείας, καθώς 
και η εκπαίδευση, αποτελούν επίσης βασικούς ρόλους της Νοσηλευτικής». 
(wwwicn.ch)  
 Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε.) υιοθετεί τους 

ορισμούς του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών και ποτέ μέχρι σήμερα δεν 

επιχειρήθηκε να δοθεί ένας εθνικός ορισμός για τη Νοσηλευτική. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη μιας συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με 
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την κοινωνική προσφορά των νοσηλευτών, δε βοήθησε την ελληνική κοινωνία να 

κατανοήσει τον ακριβή επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο των νοσηλευτών. 

Το λεξικό Μπαμπινιώτη, στο λήμμα «Νοσηλευτική», αναφέρει: 

 «Η τέχνη και η επιστήμη της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως  και 
περιποιήσεως ασθενών, ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικά αναξιοπαθούντων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών γιατρών». 

 
 Παρατηρείται δηλαδή αφενός μεν κάποια βελτίωση, αφού γίνεται πλέον 

μνεία της επιστημονικής υπόστασης της Νοσηλευτικής, αφετέρου όμως συνεχίζει να 

μη γίνεται ουδεμία νύξη για τον ρόλο της Νοσηλευτικής στην πρόληψη, την 

προαγωγή και τη διατήρηση της υγείας. Επιπλέον, η προσθήκη της φράσης 

«..σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών γιατρών» αποστερεί οιαδήποτε αυτονομία από 

τη Νοσηλευτική. 

 Η Νοσηλευτική σχετίζεται  με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας προς το 

άτομο για την προαγωγή και διατήρηση της υγείας του καθώς και στην αντιμετώπιση 

της ασθένειάς του. Θα πρέπει όμως να αποσαφηνιστεί ότι, όπως χαρακτηριστικά 

τονίζει η Leininger, η φροντίδα δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της Νοσηλευτικής, 

αλλά πανανθρώπινο φαινόμενο, που εμφανίζεται με διαφοροποιήσεις σε όλους τους 

ανθρώπινους πολιτισμούς (Leininger, 1984). Σταδιακά, οι ερευνητές-νοσηλευτές 

άρχισαν να συζητούν για την ανάγκη να προσδιοριστεί και να τεκμηριωθεί η σημασία 

της έννοιας ″φροντίδα″ που αποτελεί κύριο στοιχείο της Νοσηλευτικής. 

 Παρά την παγκοσμιότητα του φαινομένου της φροντίδας, ένας κοινός ορισμός 

δεν υφίσταται. Η φροντίδα έχει τις ρίζες της στις πρωτόγονες κοινωνίες, όμως στη 

σύγχρονη εποχή η παροχή επαγγελματικής φροντίδας στηρίζεται σε νέο σύστημα 

αξιών. Η McIntyre υποστηρίζει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αλλάξει τρόπο 

προσέγγισης στα ζητήματα ηθικής (Mclntyre, 1985). Έτσι, καθώς το παραδοσιακό 

σύστημα αξιών έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται, τη θέση του παίρνει ο ατομικισμός, ο 
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οποίος δεν παρέχει μια αντικειμενική ανεξάρτητη θέση, από την οποία θα μπορούμε 

να προσεγγίσουμε τυχόν διαφωνίες και διλήμματα ηθικής φύσης. Ακόμη, στη 

σύγχρονη κοινωνία, οι θεραπευτές, οι φροντιστές και οι γραφειοκράτες διευθυντές 

συχνά επικεντρώνονται περισσότερο στις τεχνικές, τις δεξιότητες, την 

αποτελεσματικότητα, την απόδοση και το κέρδος, που απορρέει από την «πώληση» 

του προϊόντος «παροχή φροντίδας», ενώ τα ηθικά ζητήματα συχνά έρχονται σε 

δεύτερη μοίρα. Παρ̀ ότι ο ορισμός της Νοσηλευτικής ποικίλει και εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, ο ρόλος της παραμένει η φροντίδα , με επίκεντρο τον άρρωστο 

και τις ανάγκες του. Ένας ρόλος που ξεκίνησε από το μακρινό παρελθόν, αιώνες πριν. 
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Η Εξέλιξη της Νοσηλευτικής και το Θεσμικό της Πλαίσιο στην 

Ελλάδα 

 
Ο Ιπποκράτης, δεν έθεσε μόνο τα θεμέλια της Ιατρικής, αλλά και εκείνα της 

Νοσηλευτικής, αφού πολλά από τα στοιχεία που θα πρέπει να διέπουν έναν 

επαγγελματία νοσηλευτή αναφέρθηκαν αιώνες αργότερα από τη Florence Nightingale 

(Kirby, 2003). 

Η Νοσηλευτική ως γνωστικό αντικείμενο και ως επαγγελματική απασχόληση 

εμφανίζεται προς το τέλος του 19ου αιώνα, με την ίδρυση της πρώτης Σχολής 

Νοσηλευτριών στο Λονδίνο, το 1860, και του Διεθνούς Συνδέσμου Νοσηλευτριών 

πάλι στο Λονδίνο, το 1899 (www.parliament.gr). Στις πρώτες νοσηλευτικές σχολές, 

που ιδρύθηκαν από την Florence Nightingale στην Αγγλία, στα μέσα του 19ου αιώνα, 

αλλά και στις αντίστοιχες Αμερικάνικες, που ιδρύθηκαν περίπου την ίδια χρονική 

περίοδο ή λίγο αργότερα, η εκπαίδευση γινόταν με το σύστημα της μαθητείας, 

δηλαδή με εκτέλεση εργασιών στα εργαστήρια μετά από παρακολούθηση έμπειρων 

νοσηλευτών, αφού στην αρχή, εκτός της προϊσταμένης του Τμήματος, δεν υπήρχαν 

άλλοι εκπαιδευόμενοι νοσηλευτές. Οι μαθητευόμενοι εργάζονταν 50-60 ώρες την 

εβδομάδα και οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους ήταν δευτερεύουσας σημασίας (Kirby 

ό.π). 

 Οι αυξημένες ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, εξ’ αιτίας των παγκόσμιων 

πολέμων, η ταχύτατη ανάπτυξη της ιατρικής γνώσης, αλλά και η επέκταση των 

νοσοκομειακών μονάδων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην  Αμερική δημιούργησε 

νέες ανάγκες για περισσότερους και καλύτερα εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Στην 

αρχή του 20ου αιώνα, καθώς αυξανόταν διαρκώς ο αριθμός των νοσηλευτικών 

σχολών, εντάθηκε και η ανάγκη για καλύτερη νοσηλευτική εκπαίδευση. 
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Στις Η.Π.Α η Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική ξεκίνησε το 1899 με σκοπό να 

βελτιώσει την προετοιμασία των νοσηλευτών που θα διηύθυναν νοσηλευτικές σχολές. 

Τα νέα προγράμματα σπουδών οδήγησαν μεταξύ των άλλων και στην ανάγκη της 

θεσμοθέτησης ‘του εκπαιδευτικού’ της νοσηλευτικής, ο οποίος είχε την ευθύνη της 

εκπαίδευσης, αντί της προϊσταμένης του τμήματος, γεγονός που απομακρύνει τους 

σπουδαστές νοσηλευτές από τα νοσοκομεία. Στα ίδια πρότυπα λειτούργησαν και οι 

πρώτες ελληνικές νοσηλευτικές σχολές.  

Στην Ελλάδα, το 1875, λειτουργεί στο Νοσοκομείο ″Ευαγγελισμός″ η πρώτη 

σχολή Νοσοκόμων με αυστηρά κριτήρια εισαγωγής των σπουδαστριών ως προς το 

ήθος τους, τους τρόπους και την νοημοσύνη .Η διάρκεια φοίτησης ήταν 2 χρόνια και 

δεχόταν μέχρι το 1900 γυναίκες με μοναδικό προσόν τη γνώση «ανάγνωσης και 

γραφής» (www.teiath-Istoria.gr).  

To 1938 ιδρύεται η Ανώτερη Σχολή Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, η 

οποία η υπήρξε η πρώτη που από προδιαγραφή δέχτηκε μόνον απόφοιτες εξαταξίου 

γυμνασίου (www. Teiath-Istoria gr). 

Το 1924 λειτούργησε η σχολή Νοσοκόμων και Επισκεπτριών στον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό με αποφοίτους του τότε σχολαρχείου και ακολούθησε η Σχολή 

Αδελφών Νοσοκόμων του Στρατού (Λανάρα, 1999). 

Το 1948 θεωρείται πλέον απαραίτητο προσόν για την εισαγωγή στις σχολές 

Νοσοκόμων, το απολυτήριο του εξατάξιου Γυμνασίου. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα 

στην Ευρώπη, που, από το 1948. ζητούσε τα ίδια προσόντα με όσους ακολουθούσαν 

πανεπιστημιακές σπουδές για τις υποψήφιες των Ανώτερων Σχολών Νοσοκόμων 

(Ν.683/1948, ΦΕΚ 124/1948). 

Μετά το 1952 σε όλους τους νόμους για την υγεία φαίνεται το ενδιαφέρον της 

πολιτείας για τα θέματα της εκπαίδευσης στο χώρο της υγείας. Οι αναφορές όμως 
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είναι αποσπασματικές, χωρίς ενιαίο πλαίσιο, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που 

αφορούν την φροντίδα υγείας όπου καταγράφονται πλαίσια και λεπτομέρειες 

(Ν.2592/1953). 

Με Υπουργική απόφαση το 1968 καθορίζεται ο κανονισμός καθηκόντων 

Νοσηλευτικού προσωπικού- νοσηλευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 172Β/1968). 

Έως το 1970 λειτούργησαν 12 ανώτερες σχολές Νοσοκόμων και την ευθύνη 

της εκπαίδευσης των Νοσοκόμων είχε τι Υπουργείο Υγείας. Το 1970 λειτουργούν 5 

Σχολές Νοσηλευτικής, που υπάγονται στην  αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, 

τα ΚΑΤΕ. Έτσι υπήρχαν δύο φορείς για την εκπαίδευση των Νοσηλευτών, το 

Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας (Νομοθετικό Διάταγμα ΦΕΚ 

29Α/1970). 

Το 1973 το Τμήμα  Νοσηλευτικής πρωτολειτούργησε στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 

Θεσσαλονίκης με το πρώτο πρόγραμμα σπουδών ( www teiath.gr/seyp).  

Το 1977 καθιερώθηκε η συναρμοδιότητα των δύο Υπουργείων για την 

λειτουργία των σχολών. Από τότε, αρκετές γενεές Νοσοκόμων γαλουχήθηκαν με το 

όραμα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (www.Parliament.gr). 

Το 1979-1980 το όραμα γίνεται πραγματικότητα με την ίδρυση 

Πανεπιστημιακής σχολής Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γίνεται πλέον 

κατανοητό ότι η πανεπιστημιακή νοσηλευτική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την 

παροχή υπηρεσιών υγείας ποιότητας στην κοινωνία και οικονομικά αποτελεσματική 

(Προεδρικό Διάταγμα 184ΦΕΚ 51Α/1979). 

 To 1980 με Προεδρικό Διάταγμα γίνεται τροποποίηση του Π.Δ.184/1979 για 

την ίδρυση τμήματος Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Π.Δ. 562 ΦΕΚ 

153/1980). 
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Έτσι το 1983 η Ανώτερη Νοσηλευτική Εκπαίδευση μεταφέρθηκε στα 

τεχνολογικά ιδρύματα, στα Τ.Ε.Ι., και όχι στο Πανεπιστήμιο (Ν.1351 ΦΕΚ 56/1983). 

Επίσης, με το Νόμο 959/1983 ξεκινά να λειτουργεί Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής 

Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το 1985 έχουμε την έναρξη των συζητήσεων για τις προϋποθέσεις χορήγησης 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (Ν. 1579/1985). Την ίδια χρονιά θεσμοθετήθηκε και 

η κλινική άσκηση στη Νοσηλευτική με το Προεδρικό Διάταγμα 174 ΦΕΚ 59Α/ 1985. 

Το 1988 με Υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

για την χορήγηση τίτλου ειδικότητας Νοσηλευτή (ΦΕΚ 106Β/1988). 

Το 1989 καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των πτυχιούχων Νοσηλευτών (ΠΔ 351 ΦΕΚ 159Α/1989). 

Επίσης το ίδιο εκείνο έτος το 1989 με Νόμο γίνεται η ισοτιμία  των πτυχίων 

ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ ( Ν. 1865 ΦΕΚ 210Α/1989). 

Το 1994 γίνεται αναθεώρηση στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο λειτουργούσε 

στα Τμήματα Νοσηλευτικής (ΠΔ 212/1994). 

Το 1995-96 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 

καταρτίστηκε με βάση τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(Π.Ο.Υ.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), προσανατολισμένο στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) (ΦΕΚ 135 τεύχος Α', Σεπτέμβριος 1995). 

 Με βάση το άρθρο 26 (παρ. 3) του Νόμου 2916/2001, που προέβλεπε την 

αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών κάθε 3 χρόνια, χρειάστηκε να γίνουν 

τροποποιήσεις στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους του 2001-2002. 

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την 2840/19-11-2002 και 22η συνεδρίαση του Ι.Τ.Ε 

(www teiath/seyp/nursing). 
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Το Πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής  του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Η 

βασική φιλοσοφία και η γενική δομή του προγράμματος δεν τροποποιούνται. Οι 

τροποποιήσεις που έγιναν στο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2002 στηρίζονται 

στις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις τόσο στις επιστήμες της  υγείας 

όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, αλλά και στις κοινωνικοοικονομικές 

αλλαγές που παρουσιάζονται στην Ελλάδα και είχαν άμεση επίπτωση στη 

Νοσηλευτική. Έτσι προστέθηκαν νέα μαθήματα όπως: Επείγουσα Νοσηλευτική, 

Νοσηλευτική Αποκατάσταση, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο κ.λ.π. 

Το πρόγραμμα σπουδών  δίνει περισσότερη έμφαση στη διατήρηση και  την 

προαγωγή της υγείας των ατόμων και στην πρόληψη της αρρώστιας παράλληλα με τη 

φροντίδα του ασθενούς. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία Νοσηλευτών, οι 

οποίοι με την αποφοίτηση τους θα είναι έτοιμοι να εργαστούν αποτελεσματικά, 

προσφέροντας υπηρεσίες σε Ιδρύματα και Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας, 

Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα διδασκόμενα μαθήματα 

είναι συνολικά 38 υποχρεωτικά και 7 επιλογής. Δεκατρία (13) από τα υποχρεωτικά 

περιλαμβάνουν και εργαστηριακή άσκηση.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποβλέπει στο να μεταδώσει στους φοιτητές την 

επιστήμη της φροντίδας, την τέχνη και το πνεύμα της. Το πρωτείο της φροντίδας 

πρέπει να είναι κεντρικό, να επικρατεί, να εμπνέει, να βηματοδοτεί και να διαποτίζει 

τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, εφόσον η φροντίδα, κατά την Leininger (1984) 

θεωρείται ως η ουσία της Νοσηλευτικής.  

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος της Νοσηλευτικής των Α.Τ.Ε.Ι. 

Πατρών περιλαμβάνει: 
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  Μαθήματα γενικής υποδομής: Πληροφορική, Βιοχημεία, Βιομετρία, Μικροβιολογία, 

Υγιεινή, Επιδημιολογία, Διατροφή, Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, 

Κοινωνιολογία, Παθολογική Φυσιολογία, Φυσιολογία και Ανατομία. 

  Μαθήματα ειδικής υποδομής: Νοσολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική- 

Τραυματολογία, Φαρμακολογία, Γεροντολογία, Παιδιατρική, Γενετική, Νευρολογία- 

Ψυχιατρική, Πρώτες Βοήθειες, Μαιευτική- Γυναικολογία, Επείγουσα Ιατρική- 

Εντατική Θεραπεία, Ψυχολογία Υγείας, Οικονομία Υγείας. 

  Μαθήματα ειδικότητας: Νοσηλευτική (Εισαγωγή στην επιστήμη της Νοσηλευτικής , 

Νοσηλευτικές θεωρίες, Νοσηλευτική διεργασία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 

Βασικές αρχές Νοσηλευτικής για άτομα με προβλήματα υγείας, Δεοντολογία 

επαγγέλματος, Νοσηλευτική παρέμβαση σε νοσήματα αναπνευστικού και πεπτικού 

συστήματος, νοσήματα μεταβολισμού αίματος και γενικά περί όγκων, Νοσηλευτική 

παρέμβαση σε νοσήματα του κυκλοφορικού, ουροποιογεννητικού, μυοσκελετικού 

συστήματος και διαταραχές αισθητήριων οργάνων, Μαιευτική και Παιδιατρική 

Νοσηλευτική, Ψυχιατρική και Νευρολογική Νοσηλευτική, Γηριατρική Νοσηλευτική, 

Μεθοδολογία Έρευνας, Μέθοδοι Διδασκαλίας, Επαγγελματική Νομοθεσία, 

Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Διοίκηση, Αγωγή Υγείας, Καρδιολογική 

Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική ).  

  Κλινική άσκηση: Επέχει θέση εργαστηρίου και γίνεται σε νοσοκομεία ή άλλες 

υπηρεσίες του υγειονομικού συστήματος της χώρας, προκειμένου οι φοιτητές να 

εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και να είναι προετοιμασμένοι, ώστε με την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Επίσης, 

στο Τμήμα διδάσκονται και ξένες γλώσσες. 

 Κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης, ο φοιτητής θα αναπτύξει τις 

νοσηλευτικές του δεξιότητες, όπως επίσης και την ικανότητα να εργάζεται ως μέλος 
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ομάδας καθώς και την ικανότητα λήψης αποφάσεων (Sheahan, 1980). Σύμφωνα με 

την Quinn (1988), ο χώρος των υπηρεσιών υγείας, στους οποίους παρέχονται 

φροντίδες υγείας είναι μεγάλης σπουδαιότητας για τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση και 

αποτελεί τη ρεαλιστική της πλευρά, σε αντίθεση με την θεωρητική του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος. Στον χώρο που ασκείται η Νοσηλευτική, ο φοιτητής της Νοσηλευτικής 

μαθητεύει δίπλα σε έμπειρο επαγγελματία.  

 Έτσι, ενώ ο φοιτητής έχει τη βασική θεωρητική γνώση για την άσκηση της 

Νοσηλευτικής, η πρακτική άσκηση, αποτελεί ουσιαστικό μέρος του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Η πρακτική άσκηση στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε με  

το Προεδρικό Διάταγμα 174 ΦΕΚ/1985, στο οποίο αναγράφεται ως διδακτικό έργο 

και αποτέλεσε μια σύγχρονη καινοτομία ( Π.Δ.174/1985). Η πρακτική άσκηση των 

φοιτητών της Νοσηλευτικής  των ΑΤ.Ε.Ι. αποτελεί ορόσημο στον εκπαιδευτικό 

θεσμό των Α.Τ.Ε.Ι. αλλά και στη σύγχρονη εκπαίδευση. Αποτελεί ένα τμήμα των 

σπουδών, που οι φοιτητές εκπαιδεύονται - ασκούνται στη Νοσηλευτική σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ο θεσμός αυτός αναλύεται στο Προεδρικό 

Διάταγμα 174/29-3-85 (Προεδρικό Διάταγμα 174/1985), με επίκεντρο τη 

φυσιογνωμία και το ρόλο των (Α.Τ.Ε.Ι.) ως Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με 

κατεύθυνση την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων και πορισμάτων. Έτσι, με 

τον θεσμό της πρακτικής άσκησης γίνεται σύνδεση θεωρίας και πράξης. 

 Οι φοιτητές, στον χώρο της άσκησης, παρακολουθούν συγκεκριμένο 

πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώνεται από το Τμήμα φοίτησής τους και η εφαρμογή 

του εποπτεύεται από εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΤ.Ε.Ι. και υποβοηθείται από 

στέλεχος της υπηρεσίας υγείας, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα. 

   Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί: 
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1. Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και 

την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτήν. 

2. Στο συσχετισμό των θεωρητικών και κλινικοεργαστηριακών γνώσεων, που 

αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, με τα προβλήματα των χώρων 

εφαρμογής τους. 

3. Στην επαφή των τμημάτων Νοσηλευτικής των ΑΤ.Ε.Ι. με τις υπηρεσίες υγείας 

και την αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους. 

Η διάρκεια πρακτικής άσκησης ορίζεται σε 6 μήνες και πραγματοποιείται 

μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών, αφού προηγουμένως ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τη 

θεωρητική και κλινικοεργαστηριακή εκπαίδευση και αποτελεί μαζί με την εκπόνηση 

της πτυχιακής εργασίας το 8ο εξάμηνο σπουδών. Η πρακτική άσκηση μαζί με τη 

θεωρητική και κλινικοεργαστηριακή εκπαίδευση αποτελούν τις τρεις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στα Α.Τ.Ε.Ι. Ο φοιτητής, κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αναθεωρεί, αναπροσαρμόζει, διορθώνει, 

συμπληρώνει και ολοκληρώνει θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα, αποκτώντας 

ταυτόχρονα δεξιότητες σε εξειδικευμένα αντικείμενα, ενώ παράλληλα 

προσαρμόζεται στις εργασιακές συνθήκες  και παρέχει στον ασθενή νοσηλεία με 

άμεση ανατροφοδότηση της θεωρητικής και κλινικοεργαστηριακής εκπαίδευσης. 

 Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αποκτούν δεξιότητες 

και εμπειρία σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς της Νοσηλευτικής, όπως είναι η 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), τα Επείγοντα Περιστατικά, αλλά και η 

εξατομικευμένη Νοσηλευτική Φροντίδα. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια 

αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη του φοιτητή για ενεργό συμμετοχή 

στη διεργασία της μάθησης. Η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση ενισχύει την 

ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της μάθησης. Η πρακτική άσκηση 
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μετατρέπει το φοιτητή σε επαγγελματία νοσηλευτή, ώστε μετά τη λήψη του πτυχίου 

να μπορεί άμεσα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης, υπάρχουν περιθώρια για 

συνεχή αξιολόγηση τόσο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όπου ασκούνται, όσο και του 

εποπτεύοντος προσωπικού και αναδιανομή του χρόνου στα διάφορα αντικείμενα.  

Σήμερα όμως στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση παρατηρείται ένα μωσαϊκό που 

μόνο προβλήματα δημιουργεί.  
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Η Εκπαίδευση στη Νοσηλευτική στην Ελλάδα  

 

 Στην Ελλάδα, στις μέρες μας υπάρχουν βαθμίδες Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης: 

1) Τμήματα Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 2ετούς φοίτησης 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών σύμφωνα μα το Νόμο 

1566/1985. 

2) Τμήματα Νοσηλευτικής των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των 

Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Α.Τ.Ε.Ι, 4ετούς 

φοίτησης. 

3) Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

5ετούς φοίτησης (Ν. 959/ 1983). 

4) Λειτουργεί επίσης και ο θεσμός της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. 

Με βάση την εργασία έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση που προσφέρεται 

κυρίως στα Τμήματα Νοσηλευτικής των Α.Τ.Ε.Ι.  

Το Τμήμα Νοσηλευτικής των Α.Τ.Ε.Ι. έχει ως αποστολή να προάγει την 

ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της τεχνολογίας και της επιστήμης, που 

περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης, με τη 

διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα (www.alpha.Teithe.gr). Επίσης, παρέχει 

στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να εξασφαλίσουν την άρτια εκπαίδευση/ 

κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και 

εξέλιξη, ως πολυδύναμων νοσηλευτών, υπεύθυνων για τη φροντίδα του ανθρώπου 

την πρόληψη της νόσου και την αποκατάσταση της υγείας (www.teiath 

/seyp/nursing). 

 Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά πρώτων 

εξαμήνων, η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται με εργαστηριακή και κλινική 
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άσκηση και πρακτική για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών στους 

εξής τομείς: Παθολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Ψυχιατρική, Νευρολογία, 

Γηριατρική, Μαιευτική, Χειρουργεία, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Κοινοτική 

Νοσηλευτική. Στη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου, εκπονείται η πτυχιακή εργασία και 

πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

(www.teiath/seyp/nursing) Το Τμήμα Νοσηλευτικής των Α.Τ.Ε.Ι. συμβάλλει 

στην επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του, διατηρώντας αμφίδρομη 

σχέση και συνεργασία με τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς/ υπηρεσίες 

του εσωτερικού και του εξωτερικού για την επίτευξη της αποστολής τους(Π.Δ. 

2916/2001). 

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών καθορίζονται από τον 

Π.Δ.351/1989(Φ.Ε.Κ.23/26.1.89.τ/Α), το οποίο επισημαίνει ότι οι πτυχιούχοι 

μπορούν να υπηρετήσουν ως στελέχη: 

α) Της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

φροντίδα υγείας, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. 

β) Της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα προγράμματα, που παρέχουν τα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤ.Ε.Ι.), τα Τεχνικά Επαγγελματικά 

Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές 

(Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).  

 γ) Των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

Τούς παρέχεται ακόμη η δυνατότητα εργασίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.  

Μετά από υποβολή πρότασης του Τμήματος της Νοσηλευτικής του  

Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘JEAN MONNET’, 

εγκρίθηκε η προσθήκη και διδασκαλία νέου μαθήματος με τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκαιο 
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υγείας και ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική». Το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στο νέο 

πρόγραμμα σπουδών διάρκειας οκτώ εξαμήνων, και εφαρμόζεται ως μάθημα 

επιλογής υποχρεωτικό. Από το 1991, το Τμήμα  Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών 

αξιοποίησε το πρόγραμμα ‘COMETT’ για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών του σε νοσοκομεία χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Επίσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΑΤ.Ε.Ι. Πατρών έχει ήδη ενταχθεί στο 

πρόγραμμα ‘LEONARDO’, διάδοχο του ‘COMETT’, σε συνεργασία με Ιδρύματα της 

Μεγάλης Βρετανίας και Φιλανδίας. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος 

‘ΣΩΚΡΑΤΗΣ’, συνεργάζεται με διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Μετά την ειδική εκπαίδευση και κλινική εμπειρία αποκτούν τον τίτλο του 

ειδικού νοσηλευτή στις παρακάτω νοσηλευτικές ειδικότητες (Φ.Ε.Κ  106Β/1988): 

o Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα  

o Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα 

o Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα 

o Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα 

Οι νοσηλευτικές ειδικότητες εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους νοσηλευτές με 

σειρά ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναλόγως με τον τομέα ειδίκευσης, 

σχεδιάζεται δε να δοθεί και κοινοτική νοσηλευτική ειδικότητα στο εγγύς μέλλον. Ο 

ρόλος του ειδικού νοσηλευτή στη χώρα μας είναι ασαφής σύμφωνα με την 

Χαρχαρίδου (2002) και θεσμοθετήθηκε το 1988. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 

ένα ημερολογιακό έτος (όχι λιγότερο από 1500 διδακτικές ώρες.) Οι περισσότεροι 

ειδικευμένοι νοσηλευτές στη χώρα μας είναι κάτοχοι της Χειρουργικής 

Νοσηλευτικής Ειδικότητας, ακολουθούν οι νοσηλευτές με Παθολογική Ειδικότητα, 

κατόπιν με Ψυχιατρική, τελευταία προτίμηση είναι η Παιδιατρική. Σήμερα στην 

Ελλάδα διαθέτουμε περίπου 2700 ειδικούς νοσηλευτές. Βέβαια στερούμεθα ερευνών 
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για τους ειδικούς εκπαιδευμένους νοσηλευτές που υπάρχουν στη χώρα μας, αν είναι 

ικανοποιημένοι και αν τους δόθηκε η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που 

απέκτησαν από το πρόγραμμα των ειδικοτήτων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 5 του Ν.2916/2001, το 

πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα των Α.Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών 

ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις 

που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Τμήματα του 

Α.Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία όργανα 

αξιολόγησης των ιδρυμάτων εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) να 

συνδιοργανώσουν διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή ομοταγή 

του εξωτερικού ( Ν. 2916/2001). Τον τελευταίο καιρό η ανάπτυξη συνεργασιών 

μεταξύ των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. για τη συνδιοργάνωση Π.Μ.Σ. διευρύνει 

τις προοπτικές των πτυχιούχων των Α.Τ.Ε.Ι. για τη συνέχιση των σπουδών και την 

απόκτηση πτυχίου επιπέδου Master. Τα πρώτα εγκεκριμένα Διατμηματικά Π.Μ.Σ. 

ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από το Σεπτέμβριο του 2003. Ένα τέτοιο διατμηματικό 

Π.Μ.Σ. ξεκίνησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα 

Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη Νοσηλευτική Παθολογία.  

Από το 1983 με το Νόμο 959/1983 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 

Τμήμα Νοσηλευτικής τετραετούς φοίτησης. Το Τμήμα προσφέρει 40 υποχρεωτικά 

μαθήματα και 57 κατ̀ επιλογή υποχρεωτικά. Η παρακολούθηση των κλινικών και 

εργαστηριακών ασκήσεων και των φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική για τον 

φοιτητή. Το Τμήμα Νοσηλευτικής χωρίζεται σε πέντε τομείς: Βασικών Επιστημών, 

Παθολογικός Νοσηλευτικός, Χειρουργικός Νοσηλευτικός, Δημόσιας Υγείας και 
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Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, με δυνατότητα επιλογής μαθημάτων 

που αντιστοιχούν στον κάθε τομέα. 

Το Τμήμα αυτό είναι από τα πρώτα που ίδρυσαν Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών το 1992 (Ν. 2083/1992). Τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

που συντονίζει το Τμήμα είναι δύο. Το συμβατικό πρόγραμμα της Νοσηλευτικής με 

ειδικεύσεις στη Δημόσια Υγεία, την Κοινοτική Νοσηλευτική, την Ψυχική Υγεία, τις 

Βασικές Επιστήμες και την Κλινική Νοσηλευτική. Το δεύτερο Π.Μ.Σ. είναι 

διαπανεπιστημιακό- διατμηματικό και συντονίζεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής. Οι 

ειδικεύσεις που παρέχει αυτό το πρόγραμμα είναι στην Οργάνωση και Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας και στην Πληροφορική της Υγείας.( ΦΕΚ 438Β/2003). 

 Ανώτατες σχολές, όπως η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.), η ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Α.Π. συνδέονται άμεσα με την μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση υγειονομικών στελεχών. Η εισήγηση επίσης, για θέματα εκπαίδευσης –

μετεκπαίδευσης-Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των νοσηλευτών που 

συμπεριλαμβάνεται στους σκοπούς της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), (βλ. 

Νόμος 3252/2004 άρθρο 2), αποτελεί σπουδαίο βήμα για την εξέλιξη της 

Νοσηλευτικής. Αλλά και ο πρόσφατος Νόμος 3260/2004 που θέλει την ανέλιξη στην 

πυραμίδα της Νοσηλευτικής διοίκησης υπαλλήλων με βάση τα προσόντα και όχι 

μόνο με τη παλαιότητα, γίνεται σαφές και προβάλλει έντονα τη σπουδαιότητα της 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. 

Όταν όμως η γνώση δεν κατακτάται σε προπτυχιακό επίπεδο, τότε πρέπει να 

αναζητηθούν επιλογές εκπαίδευσης, που θα καλύψουν τις ανάγκες της γνώσης και θα 

βελτιώσουν το ήδη υπάρχον επίπεδο προπτυχιακών σπουδών. Η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση στη Νοσηλευτική είναι το κλειδί στη πρόκληση του μέλλοντος και ένα 
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από τα κυριότερα θέματα, για τα οποία γίνεται λόγος τα τελευταία χρόνια στην 

εκπαίδευση. Η έμφαση στην εκπαίδευση των νοσηλευτών, μετά την απόκτηση 

πτυχίου, προέκυψε από την συσσώρευση των επιστημονικών γνώσεων (Hughes, 

1990) και τις αλλαγές στην παροχή της φροντίδας υγείας (Kelner,1992). 

Ο ορισμός που διατυπώθηκε από Ομάδα εργασίας του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), (Euro Reports 1980) αναφέρει ότι η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που ο λειτουργός υγείας λαμβάνει μετά το τέλος της 

βασικής επαγγελματικής κατάρτισης ή οποιαδήποτε πρόσθετη προηγμένη 

εκπαίδευση, γενική ή ειδική, για βελτίωση της επαγγελματικής του ικανότητας και 

όχι για απόκτηση νέου διπλώματος ή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Σύμφωνα με τη 

Λανάρα (1999), η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αφορά στην οργανωμένη, μη 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση, μετά τη συμπλήρωση του βασικού προγράμματος, έστω και 

αν η συνεχής εκπαίδευση συντελεί στην ακαδημαϊκή προαγωγή. Η διατύπωση αυτή 

αποτελεί τον ορισμό της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την Ελλάδα. Αλλά και το 

Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών τονίζει ότι: 

«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών αποτελείται από οργανωμένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στην έρευνα αλλά και την εμπειρία, 
ώστε να ενισχυθούν οι τομείς της πρακτικής εφαρμογής της εκπαίδευσης, της 
διοίκησης και της έρευνας, με απώτερο σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα της 
παρεχόμενης φροντίδας» (American Nurses Association 1984).  

 
Διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να είναι 

τυχαίες, αλλά προσχεδιασμένες και κατευθυνόμενες προς την ικανοποίηση αφ’ ενός 

μεν των αναγκών των χρηστών υπηρεσιών υγείας και αφ’ ετέρου στις επαγγελματικές 

προσδοκίες των νοσηλευτών. 

Σύμφωνα με τους Armand και Costa (1996), η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

αποτελεί ηθικό χρέος κάθε νοσηλευτή, δεδομένου ότι το 50% περίπου των γνώσεων 

θεωρούνται απαρχαιωμένες μετά από πάροδο 10 ετών. Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), 



 49

ο σκοπός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι να δημιουργεί ικανούς επαγγελματίες. 

Με επίκεντρο πάντα τον ασθενή, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή 

κατά την εφαρμογή πράξεων, μεθόδων και τεχνικών, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

αποσκοπεί : 

 Στην ανατροφοδότηση γενικών και ειδικών προσδιορισμένων 

γνώσεων με την προσθήκη νέων. 

 Στην αναθεώρηση και τροποποίηση παλαιότερων γνώσεων. 

 Στην καλλιέργεια της δεξιότητας εφαρμογής νοσηλευτικών πράξεων. 

 Στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς του νοσηλευτή με 

προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές αντιλήψεις 

(Λανάρα, 1999). 

Η σημαντικότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα της νοσηλευτικής φροντίδας, όπως επίσης και η σχέση της με 

την προσωπική και επαγγελματική άνοδο των νοσηλευτών, είναι μεγάλη (Cox, 1981). 

Χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στις γνώσεις που απέκτησαν 

οι εκπαιδευόμενοι, μετά την παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, 

αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι οι νοσηλευτές φάνηκε να χρησιμοποιούν τις νέες 

γνώσεις στην κλινική πράξη (Μωρού 1999). 

 Επίσης, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) είναι 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με την 

Μπαλτσή (2002), τα Κ.Ε.Κ. λειτουργούν στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 

«ανθρώπινοι πόροι». Η σύγχρονη επιχειρησιακή στρατηγική αντιλαμβάνεται τον 

ανθρώπινο παράγοντα ως σημαντικό για την βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγικών 

συντελεστών.  
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Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται στα Κ.Ε.Κ. αφορούν 

εργαζομένους του Ε.Σ.Υ., και του Ε.Κ.Α.Β., το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και 

ένα μικρό ποσοστό ανέργων επαγγελματιών υγείας καθώς και το υφιστάμενο 

προσωπικό. Οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας ανθρώπινοι πόροι είναι : 

 Η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τους 

στρατηγικούς στόχους της μεταρρύθμισης και η εναρμόνιση του 

περιεχομένου της εκπαίδευσης προς τις διοικητικές, οργανωτικές 

και λειτουργικές αλλαγές του Ε.Σ.Υ. και του εθνικού συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας. 

 Η συμβολή του προσωπικού στην βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες. 

 Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών. 

 Η στήριξη της απασχόλησης και η δημιουργία νέων ευκαιριών και 

δυνατοτήτων εργασιακής ένταξης. 

Έτσι, οι καταρτιζόμενοι στα Κ.Ε.Κ. μπορούν: 

• Να αποκτήσουν επιστημονική γνώση. 

• Να ενημερώνονται για τις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο. 

• Να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους. 

Στα ΚΕΚ η μεθοδολογία που επιλέγεται βασίζεται στις αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκεκριμένα γίνεται: 

 Συνδυασμός θεωρίας με την πράξη. 

 Σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων. 

 Ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης. 
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 Αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών και καταρτιζομένων. 

Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης είναι η κλινική άσκηση, όπου ο 

εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με τους πραγματικούς όρους του αντικειμένου στο 

οποίο καταρτίζεται, συμμετέχει ενεργά και μαθαίνει μέσα από την πράξη. Επιπλέον, 

χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στο να παραμείνουν οι ειδικοί σε άμεση 

επαφή με το κλινικό πεδίο. Ο Whitley (1992) προτείνει τη δημιουργία ενός ευέλικτου 

περιβάλλοντος πρακτικής, στο οποίο ο ειδικός μπορεί να κάνει εξαιρέσεις στον 

κανόνα και να εξατομικεύει την παροχή φροντίδας στους ασθενείς. Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να δοθούν κίνητρα στον ειδικό, όπως είναι η δυνατότητα επαγγελματικής 

ανέλιξης, ενώ η εργασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη διοίκηση και θα πρέπει 

επίσης να του παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ατομική ψυχολογική 

υποστήριξη. Ιδιαίτερα μάλιστα μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση στην Ογκολογική 

Νοσηλευτική η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

 

Συμπέρασμα 

 
Συμπερασματικά, σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε τον ορισμό της Νοσηλευτικής 

αλλά και την πορεία της μέχρι τις μέρες μας. Επίσης είδαμε την προσπάθεια της 

Νοσηλευτικής στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικές αλλαγές και νομοθετικά 

πλαίσια να καταθέτει την ταυτότητά της και τις αναζητήσεις της στο επιστημονικό 

πεδίο. 

Διευρύνοντας το πεδίο δραστηριοτήτων της, η Νοσηλευτική ενέταξε στο 

πρόγραμμα σπουδών της την κλινική άσκηση που αποτέλεσε ορόσημο και καινοτομία 

στη σύγχρονη εκπαίδευση. Δυστυχώς στις μέρες μας η Νοσηλευτική εμφανίζεται 

κατακερματισμένη με διαφορετικές βαθμίδες Νοσηλευτικής εκπαίδευσης που 
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ασφαλώς δεν προάγουν την επιστημονική της τεκμηρίωση και δεν συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης Νοσηλευτικής φροντίδας. 

Κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση στη Νοσηλευτική Ογκολογία, η 

κατάσταση είναι αρκετά δυσοίωνη, παρά το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για 

την ειδικότητα της Νοσηλευτικής Ογκολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η Προπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ογκολογική 

Νοσηλευτική 
Εισαγωγή 

 
Διεθνώς, η εκπαίδευση στην Ογκολογική Νοσηλευτική ποικίλει ευρύτατα, 

παρ΄όλο που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη αναγνώριση της ανάγκης 

για ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές, με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικής 

φροντίδας στην Ογκολογία. Δεδομένου ότι η νόσος και τα συνοδά της προβλήματα 

αυξάνονται, η ανάγκη για προσανατολισμένη εκπαίδευση στην Ογκολογική 

Νοσηλευτική γίνεται επιτακτική, καθώς ο καρκίνος αποτελεί στην εποχή μας, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και διεθνώς , μια από τις κύριες αιτίες θανάτου. 

 Σ ̀ αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε την εκπαίδευση στη Νοσηλευτική 

Ογκολογική Νοσηλευτική στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και θα γίνει ειδικότερη 

αναφορά στην Ελληνική περίπτωση. 

 

 Διεθνής Εμπειρία 
 

 Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών (O.N.S.), o οποίος αποτελεί την 

εθνική οργάνωση νοσηλευτών που ασχολούνται με την περίθαλψη ασθενών, τη 

διδασκαλία, την έρευνα, τη διοίκηση και την εκπαίδευση στον τομέα της Ογκολογίας, 

θεωρεί ότι η παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας στην Ογκολογία απαιτεί 

συγκεκριμένη κοινή βάση γνώσεων και κλινική εμπειρία πέρα από τη βασική 

εκπαίδευση (Oncology Nursing Society, 1990). 
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Η.Π.Α  

Το 1985, ο O.N.S. καθιέρωσε την ίδρυση Εταιρίας πιστοποίησης στη 

Νοσηλευτική Ογκολογία, μέσω εξετάσεων για την επίσημη πιστοποίηση. Η 

πιστοποίηση στη νοσηλευτική ογκολογία είχε σκοπό την προώθηση της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και τη στενή επικοινωνία με τους άλλους επαγγελματίες 

υγείας (Oncology Nursing Society, 1990). 

Ο αριθμός των προγραμμάτων που προσφέρουν ειδικότητα στην Ογκολογία 

στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών  περιορίστηκε από 45, που ήταν το 1990, 

σε 26 το 2002 (Betty, 2002).  

Η εκπαίδευση στη νοσηλευτική ογκολογία όμως εμφανίζεται σε 

διαβαθμισμένο επίπεδο μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων ( Lin, 2001). Τριακόσια 

(300) περίπου  κολέγια και πανεπιστήμια προσφέρουν μεταπτυχιακά  προγράμματα 

στη νοσηλευτική, όμως μόνο 29 από αυτά εστιάζουν στην Ογκολογική Νοσηλευτική 

(Otto, 2001).  

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί για 

να παρέχουν στο νοσηλευτικό προσωπικό ογκολογίας την κατάλληλη κατανόηση της 

βιολογίας του καρκίνου, της επιδημιολογίας, της πρόληψης, της θεραπείας, αλλά και 

των νέων τάσεων στην αντιμετώπιση της νόσου (McMillan, 1999). Επίσης, η 

Oγκολογική Nοσηλευτική είναι μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, 

των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ενώ ήδη διδακτορικά προγράμματα 

Nοσηλευτικής Oγκολογίας έχουν θεσπιστεί (Oncology Nursing Certification,1999). 

 Το 2005 η Εταιρία πιστοποίησης της νοσηλευτικής ογκολογίας εισήγαγε δύο 

συγκεκριμένες εξετάσεις πιστοποίησης: α) την επαγγελματική πιστοποίηση της 

νοσηλευτικής ογκολογίας, β) την πιστοποίηση των κλινικά ειδικών νοσηλευτών 

ογκολογίας. Ο O.N.S. είχε ήδη δώσει πολύ μεγάλη σημασία  στην επαγγελματική 
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πιστοποίηση, θεωρώντας ότι αποτελεί σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας, 

καθώς προστατεύει τον ασθενή και προσφέρει ένα ελάχιστο κριτήριο ποιότητας στην 

άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος (Wyszlwianski,1988). 

 Ο νοσηλευτής, σε σχέση με τα άλλα μέλη της υγειονομικής ομάδας, έχει την 

ευκαιρία να διαθέσει τον απαραίτητο χρόνο στους ασθενείς και τις οικογένειες τους, 

ώστε να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες του. Η δομημένη εκπαίδευση μαζί με  

την εμπειρία από μέρους των νοσηλευτών μπορεί να βοηθήσουν τους ασθενείς να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τη διάγνωση, τα συμπτώματα, τις θεραπείες με 

τις ανεπιθύμητες ενέργειες  ακόμη και την επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Γι’αυτό το λόγο στην εκπαίδευση των  υιοθετούνται συνδυασμοί μεθόδων για να 

καλυφθούν οι γνωστικές  ανάγκες  των νοσηλευτών. Επίσης, ο νοσηλευτής 

Ογκολογίας συμμετέχει ενεργά, στις κλινικές δοκιμές, στα νοσηλευτικά πρωτόκολλα 

αλλά και στη διερεύνηση της  ποιότητα ζωής των ασθενών (www. ons.org). 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 

κλινικής έρευνας. Είναι στόχος προτεραιότητας σε αρκετά από τα ερευνητικά 

προγράμματα. Επιπλέον, οποιαδήποτε κλινική δοκιμή πρέπει να τηρεί αυστηρά  

πρωτόκολλα, που εγκρίνονται από τις επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας. Οι 

οικονομικές πτυχές στις έρευνες της ασθένειας είναι ενδιαφέρουσες, ειδικότερα από 

την άποψη της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επεξεργασιών, και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

(http. europa. eu.research). Έτσι, ενώ στις Η.Π.Α. η ειδική εκπαίδευση στην 

Ογκολογική Νοσηλευτική παρέχεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc) και σε δύο 

τομείς (nurse specialist και nurse practitioner) στην Ευρώπη δεν αποτελεί 

αναγνωρισμένη ειδικότητα. 
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Ευρώπη  

 

Στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών δεν υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική για 

την εκπαίδευση στην Ογκολογική Νοσηλευτική, ενώ απουσιάζουν τα πρότυπα  

επαγγελματικής ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. Λόγω της έλλειψης σταθερού 

επιπέδου προετοιμασίας των νοσηλευτών στον τομέα της Ογκολογίας σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αναδεικνύεται ο 

πλέον κατάλληλος τομέας παροχής, διατήρησης και βελτίωσης των απαιτούμενων 

ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Έχει πράγματι φανεί ότι οι εκπαιδευτικές 

προσπάθειες μπορούν να βελτιώσουν τη γνώση των νοσηλευτών, όπως και των 

άλλων επιστημόνων υγείας (De Rond, 2000).  

 Επίσης, είναι γεγονός ότι η έλλειψη των γνώσεων του νοσηλευτικού 

προσωπικού μπορεί να αντιμετωπιστεί με παρακολούθηση προγραμμάτων 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Παπαδοπούλου, 1999), (Custers, 2002). Αν και αρκετές 

εργασίες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

στη βελτίωση της γνώσης και στάσης των επαγγελματιών υγείας, σε πολύ λιγότερες 

έχει μελετηθεί η διάρκεια της διατήρησης της αποκτηθείσας γνώσης μετά την πάροδο 

κάποιου χρονικού διαστήματος (Carpentino, 1991 Barribal,1992 Lazarus, 2002). Από 

τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά και την κλινική εμπειρία, διαπιστώνονται 

σημαντικά ελλείμματα γνώσεων, εμπόδια και λανθασμένες στάσεις μεταξύ των 

νοσηλευτών που μπορούν να παρεμβαίνουν αρνητικά στην παρεχόμενη φροντίδα των 

ασθενών (Prater, 2001 Νοσηλευτική, 2003).  

 Είναι ακόμη προφανές ότι νοσηλευτές με επαρκείς γνώσεις αξιολόγησης και 

αποτελεσματικής παρέμβασης διευκολύνουν το έργο της θεραπευτικής ομάδας και 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των 

οικογενειών τους. Γι΄ αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση βελτίωση του επιπέδου 
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εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και συνεχιζόμενο επίπεδο, που θα πρέπει 

να στηρίζεται στην αξιολόγηση των αναγκών μάθησης του νοσηλευτικού 

προσωπικού (www.epe /Policies). 

Στη νοσηλευτική, η παροχή ολοκληρωμένης και ποιοτικής φροντίδας σε 

ασθενείς με καρκίνο απαιτεί επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση του νοσηλευτικού 

προσωπικού (Jodrell, 1996). Παρ̀ όλα αυτά έχουν αναφερθεί σημαντικές διαφορές 

στον τρόπο οργάνωσης της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, τόσο μέσα στην ίδια χώρα 

όσο και ανάμεσα σε διάφορες χώρες (Copp 1988). 

Το 1986, εκδόθηκε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση 

του καρκίνου στην Ευρώπη και επισημάνθηκε  η προτεραιότητα που θα πρέπει να 

δοθεί στον τομέα εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ογκολογία. 

Ακολούθησαν προσπάθειες αντιμετώπισης των διαφορών στη νοσηλευτική 

εκπαίδευση στην Ογκολογία. Στο πρώτο σχέδιο δράσης του προγράμματος «Η 

Ευρώπη κατά του Καρκίνου» (EAC) (1987-1989) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 

«κάθε Χώρα Μέλος να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη φύση της ογκολογίας» και να 

αναλάβει δράση σχετικά με την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα που 

αφορούν τον καρκίνο (Επιτροπή Ευρωπαϊκής Κοινότητας1986). 

Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις προτάσεις, η Συμβουλευτική Επιτροπή 

Εκπαίδευσης Νοσηλευτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) υπέβαλε προτάσεις 

σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στον καρκίνο (Επιτροπή 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 1988). Μια ουσιαστική πρόταση ήταν να αναπτυχθούν και 

να κατανεμηθούν «κοινά προγράμματα εκπαίδευσης» στην Ογκολογική Νοσηλευτική 

στις διάφορες χώρες - μέλη (Επιτροπή Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 1988). 

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την πρόταση, η Ευρωπαϊκή Ογκολογική Νοσηλευτική 

Εταιρεία (E.O.N.S.), με την οικονομική υποστήριξη του Βρετανικού κοινωφελούς 
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ιδρύματος Marie Curie Memorial Foundation, προετοίμασε ένα βασικό πρόγραμμα 

ειδικής εκπαίδευσης διπλωματούχων νοσηλευτών στην Ογκολογική Νοσηλευτική  

(Ευρωπαϊκή Ογκολογική Νοσηλευτική Εταιρία, 1989). 

Το 1988, η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Νοσηλευτική Εκπαίδευση 

παρουσίασε τις προτάσεις για την Ογκολογική εκπαίδευση των νοσηλευτών.  

Το 1990, αναπτύχθηκε το βασικό πρόγραμμα σπουδών ως αποτέλεσμα μιας 

Ευρωπαϊκής διάσκεψης υπό την αιγίδα της EONS. Με τη μεγάλη εξάπλωση του 

καρκίνου φαίνεται ότι όλοι οι νοσηλευτές σε κάποιο στάδιο της σταδιοδρομίας τους 

θα ασχοληθούν με καρκινοπαθείς, αν και παραμένει γεγονός ότι πολλοί νοσηλευτές 

αισθάνονται συχνά ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να φροντίσουν τους 

ογκολογικούς ασθενείς (Pope,1992). 

Το 1991, η Ευρωπαϊκή Ογκολογική Νοσηλευτική Εταιρεία (E.O.N.S.) 

ανέπτυξε ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών για την κατάρτιση και την εξάσκηση των 

νοσηλευτών στην Ογκολογία (E.O.N.S., 1990). Οι συστάσεις του βασίζονται στη 

φιλοσοφία ότι κάθε ασθενής με καρκίνο έχει το δικαίωμα της εξατομικευμένης 

φροντίδας και της καλύτερης δυνατής θεραπείας. Η πρωτοβουλία  αυτή ήταν μία από 

τις πολλές που έγιναν μέσα στα τελευταία 10 χρόνια και αντανακλούν αλλαγή στην 

προσέγγιση της εκπαίδευσης των νοσηλευτών και αυξανόμενη επίγνωση της ανάγκης 

για επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση των νοσηλευτών στην Ογκολογία. Το 

πρόγραμμα «Η Ευρώπη κατά του Καρκίνου» έχει υποστηρίξει μια σειρά επιμέρους 

προγραμμάτων, που αφορούν την Ογκολογική Νοσηλευτική εκπαίδευση σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Νοσηλευτική Ογκολογική Εταιρεία, 1991). 

Το 1996, εγκαινιάσθηκε πρόγραμμα αξιολόγησης των  μεταπτυχιακών 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εκτιμηθούν τα οφέλη από τις 

δραστηριότητες αυτές (Jodrell, 1996). Σε συζητήσεις με οργανωτές και 
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συμμετέχοντες από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τέθηκαν αρκετά συναφή 

θέματα, που αφορούσαν στην αξία της ογκολογικής εκπαίδευσης των νοσηλευτών, τις 

δυσκολίες της εκπαίδευσης και τις προτεραιότητες για το μέλλον. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, έχουν χαραχθεί κατευθυντήριες 

γραμμές, που περιγράφουν ποια είναι η επαρκής και κατάλληλη εκπαίδευση τόσο σε 

βασικό όσο και σε εξειδικευμένο επίπεδο νοσηλευτικής (Cancer Nursing Society, 

1996). Πολλοί ασθενείς βέβαια δεν λαμβάνουν φροντίδα από νοσηλευτές, που έχουν 

κάνει μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην Ογκολογική Νοσηλευτική, και δεν έχουν όλοι 

οι νοσηλευτές πρόσβαση στην εξειδίκευση που απαιτείται, για να διασφαλιστούν οι 

προδιαγραφές ποιότητας για την φροντίδα των (Castledine, 1998 Ketefian, 2001). Η 

μοναδικότητα της συνεισφοράς των νοσηλευτών στη φροντίδα των ασθενών με 

καρκίνο δεν μπορεί να αγνοηθεί, γι΄ αυτό χρειάζεται να δοθεί μεγάλη προσοχή στην 

ογκολογική εκπαίδευση των νοσηλευτών και στις νοσηλευτικές ανάγκες των 

καρκινοπαθών. 

 Οι πολιτικές συνθήκες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη δομή της 

περίθαλψης, ποικίλουν από χώρα σε χώρα, και σε μερικές χώρες οι νοσηλευτές 

αγωνίζονται να αποκτήσουν επαγγελματική κατοχύρωση. Το μέγεθος της κρατικής 

υποστήριξης, που διατίθεται για την ογκολογική νοσηλευτική εκπαίδευση, θεωρείται 

σημαντικό από οικονομική άποψη και από τη σκοπιά της χάραξης πολιτικής. Η 

εκπαίδευση στην Ογκολογική Νοσηλευτική είναι σημαντική και για τη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική ανάπτυξη της νοσηλευτικής (Considine, 2002). Παρά τις πολιτισμικές, 

πολιτικές και ιστορικές διαφορές μεταξύ των χωρών υπήρξαν παραδείγματα τοπικών 

πρωτοβουλιών από νοσηλευτές, με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση, την ανάπτυξη 

νέων ιδεών και την προαγωγή της αμοιβαίας υποστήριξης στην ογκολογική νοσηλεία 

(Chavasse,1994).  
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 Είναι γεγονός ότι οι δυσκολίες που παρουσιάζει η αποτίμηση της αυξημένης 

γνώσης και η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση αναγνωρίζεται από 

όλους, και, παρ̀ όλο που η Ογκολογική Νοσηλευτική εκπαίδευση μπορεί να 

επηρεάζεται από το πολιτιστικό υπόβαθρο, την πολιτική κατάσταση και το σύστημα 

υγείας, ωστόσο οι αρχές της νοσηλείας του καρκίνου εκτείνονται πέρα από πολιτικά 

και πολιτιστικά σύνορα. Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται από κοινού η γνώση και η 

εμπειρία και συγχρόνως να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές και εθνικές συνθήκες 

(Frederikson, 1992 Woods, 2002). 

 Καθώς οι νοσηλευτές αναλαμβάνουν αυξανόμενη ευθύνη για τη μόρφωση 

τους  η παροχή εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα πρέπει να συνεχίσει να εμπλουτίζει 

και να αυξάνει τις ικανότητες των νοσηλευτών, και να βελτιώνει την παρεχόμενη 

φροντίδα. Οι ανάγκες των ασθενών με καρκίνο είναι πολλές, και το πλέον σημαντικό 

αποτέλεσμα οποιουδήποτε προγράμματος ογκολογικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης θα 

πρέπει να είναι η προσπάθεια για βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Η 

συνεργασία σε κρατικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να συνεχίσει να προωθεί την 

Oγκολογική εκπαίδευση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των 

ασθενών.  

 Είναι αλήθεια πως ο καρκίνος είναι μια σημαντική αιτία θνησιμότητας και 

νοσηρότητας και εντοπίζεται σε όλες τις ηλικίες. Οι τρέχουσες δημογραφικές 

μεταβολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως θα οδηγήσουν σε αύξηση των 

κρουσμάτων καρκίνου στις αρχές του επόμενου αιώνα (βλ.π.χ. Redmond, 1997), με 

αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι να έρθουν αντιμέτωποι με 

αξιοσημείωτα σωματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα, που σχετίζονται με 

την ασθένεια και την θεραπευτική αγωγή. Αυτές οι εξελίξεις έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις για τις αντικαρκινικές υπηρεσίες σε κάθε χώρα μέλος, υπηρεσίες που ήδη 
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έχουν εκσυγχρονισθεί και υποστεί σημαντικές αλλαγές στο διάστημα των δύο 

τελευταίων δεκαετιών. 

 Αυτό έχει συμβεί, εξαιτίας της μεγαλύτερης έμφασης που έχει δοθεί στις 

πολυεπαγγελματικές προσεγγίσεις στην περίθαλψη, των δυναμικών και περίπλοκων 

τρόπων διάγνωσης, σταδιοποίησης και θεραπείας της  νόσου, αλλά και του γεγονότος 

ότι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους είναι πλέον πολύ περισσότερο ενήμεροι των 

δικαιωμάτων τους και, συνεπώς, απαιτούν να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη 

αποφάσεων. 
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Η Προπτυχιακή Εκπαίδευση στην Ογκολογική Νοσηλευτική στην 

Ελλάδα 
 

Το 1984 η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νοσηλευτικής 

Ογκολογίας(EONS), δημιουργώντας τον Ελληνικό Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας 

μέσα στους κόλπους του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ). Από το 

1984 έως  και σήμερα, τα μέλη του Τομέα είναι ταυτόχρονα και μέλη της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας με ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στις εκπαιδευτικές, 

ερευνητικές και άλλες ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρία. 

 Τα 1995, οι ελληνικές προσπάθειες ανασύστασης του Ελληνικού Τομέα 

Νοσηλευτικής Ογκολογίας ξεκινά από μια μικρή ομάδα νοσηλευτών, που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΝΕ, για 

αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του. Σήμερα, τα  μέλη του ξεπερνούν τα 150, 

με εκπροσώπους του να εργάζονται σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, ενώ διοικείται 

από πενταμελή επιτροπή.  

 Το 1996, με την Υπουργική Απόφαση 3841 Φ.Ε.Κ. 500Β/1996 καθορίστηκαν 

οι προυποθέσεις και μόνο, για την ειδική εκπαίδευση νοσηλευτών στην Ογκολογική 

Νοσηλευτική. 

 Σύμφωνα με τους Οδηγούς Σπουδών των Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας 

συμπεριλαμβανομένου και του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, 

στο μάθημα της Ογκολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών παρουσιάζονται 

συστηματικά οι τρόποι ανίχνευσης, αξιολόγησης, αποτελεσματικής παρέμβασης και 

αντιμετώπισης των πολύπλευρων αναγκών που δημιουργεί ο καρκίνος και  οι μέθοδοι 

θεραπευτικής αντιμετώπισής του στη ζωή των ασθενών, των οικογενειών τους και 

του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 
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 Με τη βοήθεια των μαθημάτων, των συζητήσεων και των εργασιών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω αντικειμένου, ο φοιτητής καλλιεργεί 

θετική στάση προς τη νόσο και τις μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισής της και 

αποκτά τις απαραίτητες ικανότητες για αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις 

του νοσηλευτικού ρόλου στην προσέγγιση ασθενών με καρκίνο, σε όλο το φάσμα της 

πορείας της χρόνιας νόσου. 

 Με τη θεωρητική διδασκαλία, αλλά και την κλινική άσκηση σε ογκολογικές 

υπηρεσίες, ο φοιτητής αναγνωρίζει το μέγεθος και την σημαντικότητα του 

προβλήματος του καρκίνου καθώς και την ανάγκη διεπιστημονικής αντιμετώπισης 

του ασθενούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο να κατανοήσει ο φοιτητής την 

αναγκαιότητα εξατομικευμένης προσέγγισης κάθε ατόμου, που υποβάλλεται σε μία 

θεραπεία ή σε συνδυασμό θεραπευτικών επιλογών, που επιβάλλουν πολλές 

προσαρμογές. Αξίζει να τονιστεί εδώ η σημασία της εξασφάλισης παράλληλης 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  στους ασθενείς, στις οικογένειες αλλά και στους 

επιστήμονες υγείας για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής. Οι 

αρχές αξιολόγησης και αντιμετώπισης των σημαντικότερων συμπτωμάτων καθώς και 

η προσέγγιση των ασθενών αυτών στο τελικό στάδιο της ζωής αποτελούν σημαντικό 

μέρος της ύλης του μαθήματος, που επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το φοιτητή στις 

αρχές της παρηγορητικής αγωγής. Επίσης, συζητούνται οι εναλλακτικές μορφές 

περίθαλψης και η ανάπτυξη προτύπων ποιότητας φροντίδας, οι ερευνητικές 

προτεραιότητες και η ειδική εκπαίδευση στην Ογκολογική νοσηλευτική. Τέλος, 

επισημαίνονται τα δεδομένα και οι προοπτικές της Ογκολογικής Νοσηλευτικής σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

 Σημαντικό ρόλο παίζει η κλινική άσκηση των φοιτητών, που γίνεται σε 

ογκολογικές μονάδες, όπου ο φοιτητής συμμετέχει στην οργάνωση και παροχή 
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νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών με καρκίνο. Επιδίωξη της κλινικής άσκησης 

αποτελεί η καλλιέργεια των απαραίτητων ικανοτήτων αλλά και των θετικών στάσεων 

στην εξατομικευμένη ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με καρκίνο και 

η συνεργασία με την οικογένεια και τη θεραπευτική ομάδα. Ο φοιτητής βάσει 

γραπτού οδηγού πραγματοποιεί κλινική μελέτη αντιμετώπισης ενός προβλήματος  

του ασθενούς με την ανάλογη βιβλιογραφική τεκμηρίωση, την οποία παραδίδει μετά 

την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης. 

 

Συμπέρασμα 

 
 Στο κεφαλαίο αυτό είδαμε την πορεία της εκπαίδευσης στην Ογκολογική 

Νοσηλευτική διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. 

 Είναι αλήθεια ότι από το 1980 κιόλας, η διεθνής κοινότητα αντιλήφθηκε την 

ανάγκη για ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές στην Ογκολογία. Έτσι, ενώ στις 

Η.Π.Α. η εκπαίδευση στην Ογκολογική Νοσηλευτική παρέχεται σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο, στην Ευρώπη δεν υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική για την εκπαίδευση στην 

Ογκολογική Νοσηλευτική, ενώ απουσιάζουν τα πρότυπα επαγγελματικής ανάπτυξης 

και ποιοτικού ελέγχου. 

 Ιδιαίτερα όμως στην Ελλάδα, παρά την Υπουργική Απόφαση 3841/1996, για 

τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την ειδική εκπαίδευση νοσηλευτών στην 

Ογκολογική Νοσηλευτική, ελάχιστο ενδιαφέρον έχει στραφεί προς την εξειδικευμένη 

εκπαίδευση στην Ογκολογική Νοσηλευτική. Παραμένει γεγονός ότι  πολλοί 

νοσηλευτές αισθάνονται ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να φροντίσουν τους 

ογκολογικούς ασθενείς. 

 Μέσα από την εξέταση των Προγραμμάτων Σπουδών των περισσοτέρων 

Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) της χώρας (Αθήνας, 
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Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης) σχετικά με τη Ογκολογική Νοσηλευτική, και 

κυρίως τη μελέτη του Προγράμματος Σπουδών στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών διαπιστώσαμε 

ότι η Ογκολογική Νοσηλευτική διδάσκεται ως ξεχωριστό αντικείμενο στο 7ο εξάμηνο 

σπουδών και περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρία εβδομαδιαίως, ενώ είναι μάθημα επιλογής. 

 Η έλλειψη ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση στη Νοσηλευτική Ογκολογία 

μας ώθησε στην παρούσα έρευνα, αναζητώντας τις απόψεις των φοιτητών για την 

προπτυχιακή τους εκπαίδευση στη Νοσηλευτική Ογκολογία, τις εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες, όπως επίσης και τη στάση τους απέναντι στον καρκίνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η Εμπειρική Μελέτη 
  

Εισαγωγή 
 

 Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των Νοσηλευτικών Τμημάτων των 

Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας επιδιώκεται συστηματικά η αναβάθμιση του επιπέδου της 

παρεχόμενης προπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ογκολογική Νοσηλευτική. 

Οι βασικές αρχές της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών δεν 

διαφέρει από τα άλλα Α.Τ.Ε.Ι., όπως προέκυψε από τη διερεύνηση των αντίστοιχων 

Οδηγών Σπουδών. 

Με δεδομένο ότι ο καρκίνος ως νόσος απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, 

σκοπός της παρούσας έρευνας  ήταν να καταγράψει και να αξιολογήσει το επίπεδο 

γνώσεων των προπτυχιακών φοιτητών της Νοσηλευτικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών στο 

μάθημα της Ογκολογικής Νοσηλευτικής, να διερευνηθούν οι ανάγκες τους σχετικά με 

την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 

καθώς και η στάση των σημερινών φοιτητών απέναντι στη νόσο και στις ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις του καρκίνου. 

 

 Υλικό- Μέθοδος 

 
 Η εργασία κατ’ αρχάς στηρίχθηκε στα προγράμματα σπουδών των Α.Τ.Ε.Ι. της 

Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Κρήτης και της Πάτρας του 

ακαδημαϊκού έτους 2004-2005. Από τα στοιχεία που συνελέγησαν, προσδιορίσθηκαν τα 

μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας των υποχρεωτικών και των επιλεγόμενων μαθημάτων 

που περιελάμβαναν ογκολογικά θέματα.  
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Η Ογκολογική Νοσηλευτική, ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται  

από αμφιθεάτρου στο 7ο εξάμηνο σπουδών σαν προαιρετικό μάθημα επί 3 ώρες 

εβδομαδιαία. Βέβαια, υπάρχει επικαλυπτόμενη και πολυδιασπόμενη ογκολογική 

εκπαίδευση στα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών, σύμφωνα με τη μελέτη των Οδηγών 

Σπουδών των ανωτέρω Τμημάτων. Ακολούθως, καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το 

οποίο μοιράστηκε σε105 φοιτητές της Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών του 4ου έτους 

κατά το 7ου εξάμηνο σπουδών τους, που είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν το μάθημα 

της Ογκολογικής Νοσηλευτικής. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε, αφού προηγουμένως 

εξετάστηκαν μελέτες και εργασίες, και ελήφθησαν υπόψη βιβλιογραφικές αναφορές και 

ήταν χωρισμένο σε τρεις τομείς (π.χ. Καραμούζης, Καλόφωνος, 1999 Καλόφωνος 

Υφαντή, 2004). Οι αρχικές ερωτήσεις αφορούσαν στη διερεύνηση των απόψεων των 

φοιτητών για το επίπεδο σπουδών τους στη Νοσηλευτική Ογκολογία, ο δεύτερος τομέας 

αναφερόταν στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στις θέσεις τους απέναντι στην 

Ογκολογία και στις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της νόσου και, ο τρίτος τομέας εξετάζει τη 

στάση τους απέναντι στη νόσο, ενώ υπήρχαν επίσης και ανοιχτές ερωτήσεις για 

προτάσεις και σχόλια, όπου οι φοιτητές έπρεπε να σημειώσουν μία ή περισσότερες 

απαντήσεις. Όλα τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Για τη στατιστική ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS,V.12. 
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Παρουσίαση των δεδομένων 

 

Από τους 105 σπουδαστές (Ν=105) το μεγαλύτερο ποσοστό (95,2%) ήταν στο 4ο 

έτος σπουδών και στο 7ο εξάμηνο το 79,8%. Επίσης, το 90,5% ήταν κορίτσια και μόνο το 

9,5% ήταν αγόρια. 

 

Δημογραφικά  

Απαντήσεις  Ν % 

Έτος4ο   100 95,2 

Έτος5ο  5 3,8 

Εξάμηνο7ο 84 79,8 

Εξάμηνο8ο 21 19,2 

Άνδρες 10 9,5 

Γυναίκες 95 90,5 

 

Από το συνολικό δείγμα  (Ν=105) το 81,9% επέλεξε να  παρακολουθήσει το 

μάθημα της Ογκολογικής Νοσηλευτικής. 

Επιλέξατε να παρακολουθήσετε την Ογκολογική Νοσηλευτική 
στο εξάμηνό σας; 

 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 86 81,9 

Όχι 19 18,1 
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Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό 59,8% επέλεξε το μάθημα, γιατί το θεωρούσε 

ενδιαφέρον, εξίσου σημαντικό είναι το ποσοστό 33,3%, που δήλωσε ότι τυχαία επέλεξε 

το μάθημα, επειδή έπρεπε απλώς να διαλέξει κάποιο. 

 

Γιατί επιλέξατε να παρακολουθήσετε την Ογκολογική 
Νοσηλευτική; 

 
Απαντήσεις Ν % 

 Από Ενδιαφέρον 52 59,8 

Τυχαία 29 33,3 

Άλλο 6 6,9 

 

 

Παρ̀ ό,τι, όπως είπαμε, το 81,9% επέλεξε να παρακολουθήσει το μάθημα, πάνω 

από το 50% δεν ήξερε αν το μάθημα περιελάμβανε εκτός από θεωρία και κλινική 

πρακτική. Το 84,8%, επί του συνόλου θεωρούσε απαραίτητη την κλινική πρακτική. 

 

. 

Γνωρίζετε αν το μάθημα που διδάσκεστε περιλαμβάνει εκτός 
από θεωρία και κλινική πρακτική; 

 
Απαντήσεις Ν % 

Ναι 26 24,8 

Όχι 50 47,6 

Δεν γνωρίζω  29 27,6 
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Τι θεωρείται πιο απαραίτητο : τη θεωρία ή την κλινική 
πρακτική; 

 
 

Απαντήσεις Ν % 

Θεωρία 16 15,2 

Πρακτική 89 84,8 

 

15%

85%

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 

 

 

 Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι παρ̀ όλο που το μεγαλύτερο ποσοστό των 

σπουδαστών επέλεξαν να παρακολουθήσουν το μάθημα, μόνον το 37,1 % 

παρακολουθούσε κατά τις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας  του μαθήματος, ενώ μεγάλο 

είναι το ποσοστό των φοιτητών (15,2%) που δεν απάντησαν. Επίσης, το 50,5% των 
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φοιτητών δεν γνωρίζει αν το μάθημα διδάσκεται από ειδικευμένο προσωπικό στην 

Ογκολογική Νοσηλευτική. 

 

Παρακολουθείτε τις υποχρεωτικές ώρες του μαθήματος; 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 33 37,1 

Όχι 56 62,9 

 

 

Διδάσκεται το μάθημα από ειδικευμένο προσωπικό στην 
Ογκολογική Νοσηλευτική; 

 
 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 20 19,0 

Όχι 32 30,5 

Δεν γνωρίζω 53 50,5 

 

Από τις απαντήσεις των φοιτητών διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

(76,2%) πιστεύει ότι το μάθημα θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. 
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Η Ογκολογική Νοσηλευτική πρέπει να είναι προαιρετικό ή 
υποχρεωτικό μάθημα; 
 
 
 
 

Απαντήσεις  Ν % 

Προαιρετικό 25 23,8 

Υποχρεωτικό 80 76,2 

 

Το 67,6 % μάλιστα δηλώνει πως θα επιθυμούσε η Ογκολογική  Νοσηλευτική να 

διδάσκεται σαν ανεξάρτητο μάθημα και όχι στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων. Επίσης, το 

52,4% θεωρεί ότι η διδασκαλία 3 ωρών θεωρίας εβδομαδιαία, κατά  τη διάρκεια του 

εξαμήνου, δεν επαρκεί για τη Νοσηλευτική Ογκολογία. 

 
 

 
Η Ογκολογική Νοσηλευτική πρέπει να διδάσκεται ως 
ξεχωριστό μάθημα ή στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων; 
 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ξεχωριστό 71 67,6 

Στα πλαίσια άλλων  34 32,4 
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Η διδασκαλία 3 ωρών θεωρίας εβδομαδιαία επαρκεί για το 
μάθημα; 

 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  50 47,6 

Όχι 55 52,4 

 

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική 

Ογκολογία στο Α.Τ.Ε.Ι Πατρών, η πλειονότητα θεωρεί (85,4%) των φοιτητών το επίπεδο 

μέτριο και ελλιπές. 

 

 

Πώς αξιολογείτε το επίπεδο εκπαίδευσης σας στη 
Νοσηλευτική Ογκολογία; 

 
Απαντήσεις Ν % 

Ικανοποιητικό 15 14,3 

Μέτριο 66 62,9 

Ελλιπές 24 22,9 
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14,3%
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Οι σπουδαστές αποδίδουν την άποψή τους για την μέτρια προς ελλιπή κατάρτιση 

τους στη Νοσηλευτική Ογκολογία σε ποσοστό (49,5 %) στην απουσία ειδικών 

επιστημόνων στην Ογκολογία και σε ποσοστό (30,8 %)  στην έλλειψη πρακτικής 

άσκησης σε Ογκολογικά Τμήματα. 

 

 

Πού αποδίδετε την μέτρια κατάρτισή σας στην Νοσηλευτική 
Ογκολογία; 

 
 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Απουσία ειδικών 45 49,5 % 

Λίγες ώρες διδασκαλίας 10 11,0 

Έλλειψη πρακτικής άσκησης 28 30,8 

Περιορισμένη υποδομή-έρευνα 8 8,8 
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Ένα μεγάλο ποσοστό (87,6%) δηλώνει ότι επιθυμεί πιο εξειδικευμένα βιβλία ή 

σημειώσεις για το μάθημα, ενώ το 89,5% θα επέλεγε την Ογκολογική Νοσηλευτική, αν 

σε αυτή εύρισκε ένα ευρύ πεδίο δράσης. 

 

Επιθυμείτε πιο εξειδικευμένα βιβλία ή σημειώσεις στη 
Νοσηλευτική Ογκολογία; 

 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 92 87,6 

Όχι 13 12,4 

87,6%

12,4%

ΝΑΙ ΌΧΙ
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Θα επιλέγατε το μάθημα αν σας έδινε περισσότερο πεδίο 

δράσης; 
 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  94 89,5 

Όχι 11 10,5 

 

Ερωτώμενοι τι πιστεύουν ότι χρειάζεται για να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης 

στην Ογκολογική Νοσηλευτική, οι φοιτητές πιστεύουν ότι χρειάζονται: 

 Πρακτική εξάσκηση 

 Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 

 Ερευνητικές  δεξιότητες 

  Νοσηλευτικές παρεμβάσεις 

 Εργαστηριακά μαθήματα  

H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 78,1% 

Πρακτική εξάσκηση 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 82 78,1 

Όχι 23 21,9 
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78,1%

21,9%

ΝΑΙ ΌΧΙ
 

 

 

 

ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 44,8% 

 

 
Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 47 44,8 

Όχι 85 55,2 
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ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 40% 

 

Ερευνητικές δεξιότητες 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 42 40,0 

Όχι 63 60,0 

 

 

ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 43,8% 

Νοσηλευτικές παρεμβάσεις 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 46 43,8 

Όχι 59 56,2 

 

Το 49,5% των φοιτητών θεωρεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στην βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσή τους στην 

Ογκολογική Νοσηλευτική. 

Εργαστηριακά μαθήματα 

 
Απαντήσεις Ν % 

Ναι 52 49,5 

Όχι 53 50,5 
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Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό 97,1%, θεωρεί ότι η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση είναι 

απαραίτητο στοιχείο στην Ογκολογική Νοσηλευτική, ενώ το 58,1% δηλώνει ότι έχει 

διδαχθεί στοιχεία Ογκολογικής Νοσηλευτικής και σε άλλα μαθήματα Νοσηλευτικής. 

 

 

Η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση είναι απαραίτητο στοιχείο στην 
Ογκολογική Νοσηλευτική; 

 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  102 97,1 % 

Όχι 3 2,9 % 
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Έχετε διδαχθεί στοιχεία της Ογκολογικής Νοσηλευτικής σε 
άλλα μαθήματα; 

 
Απαντήσεις Ν % 

Ναι 61 58,1 

Όχι 44 41,9 

 

Οι σπουδαστές ρωτήθηκαν αν πίστευαν ότι η άσκηση της Ογκολογικής 

Νοσηλευτικής είναι ψυχοφθόρα επαγγελματικά και στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

(89,5%) απάντησαν θετικά. 

Η άσκηση της Ογκολογικής Νοσηλευτικής είναι ψυχοφθόρα 
επαγγελματικά; 

 
Απαντήσεις Ν % 

Ναι 94 89,5 

Όχι 11 10,5 

89,5%

10,5%

ΝΑΙ ΌΧΙ
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Αν και σε ποσοστό (84,8%) σκέφτονται να ασκήσουν το επάγγελμα του 

νοσηλευτή, το 49,5% του δείγματος δεν θα επέλεγε ένα Ογκολογικό νοσοκομείο για να 

εργαστεί. 

Σκέφτεστε να ασκήσετε το επάγγελμα του νοσηλευτή; 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  89 84,8 

Όχι 16 15,2 

 

Θα επιλέγατε ένα Ογκολογικό νοσοκομείο να εργαστείτε; 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 51 48,6 

Όχι 52 49,5 

Εκείνοι, οι οποίοι δεν θα επέλεγαν ένα Ογκολογικό νοσοκομείο για να 

εργαστούν, επικαλέστηκαν ως επί το πλείστον την ψυχική κόπωση που προκαλεί η 

φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από νεοπλασίες, τις  νοσηλευτικές δεξιότητες που 

θα πρέπει να αναπτύξουν για να αντεπεξέλθουν στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις και τη 

συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση που θα πρέπει να επιζητούν.  

Όσοι θα επέλεγαν ένα Ογκολογικό νοσοκομείο για εργασία δικαιολογούν την 

άποψή τους επικαλούμενοι την κατάκτηση νέας γνώσης, την ανάπτυξη ερευνητικών 

δραστηριοτήτων και την ανθρώπινη προσφορά. 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής επιδιώχθηκε επίσης  να διερευνηθούν οι  απόψεις 

και στάσεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για τον καρκίνο. 

Το 79% δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει πλήρης ίαση από τη νόσο, ενώ ένα 

μεγάλο ποσοστό έχει συνδέσει τη νόσο με τον πόνο. 
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Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ίαση από τη νόσο; 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  22 20,0 

Όχι 83 79,0 

 

Έχετε συνδέσει τη νόσο με το αίσθημα του πόνου; 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  81 77,1 

Όχι 24 22,9 

 

77,1%

22,9%

ΝΑΙ ΌΧΙ
 

 

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε μεγάλο ποσοστό (83,8%) είχαν στο άμεσο 

οικογενειακό η φιλικό περιβάλλον τους κάποιον ασθενή με κακοήθεια, ενώ, από τις 
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έγκυρες απαντήσεις, μόνον το 43,3% των φοιτητών είχε επηρεαστεί από την παρουσία 

της νόσου στο περιβάλλον του, ώστε να επιλέξει την Ογκολογική Νοσηλευτική. 

 

Έχετε γνωστό ή συγγενή σας που έχει προσβληθεί από 
κακοήθεια; 

 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 88 83,8 

Όχι 17 16,2 

 

83,8%

16,2%

ΝΑΙ ΌΧΙ
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Η παρουσία της νόσου στο περιβάλλον σας, σας έχει 
επηρεάσει να επιλέξετε την Ογκολογική Νοσηλευτική; 
 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  39 43,3 

Όχι 51 56,7 

 

 

Σε ό,τι αφορά στην κακοήθεια και σε σχέση με την εμπειρία της επαφής με τον 

ογκολογικό ασθενή, το 55,2% δηλώνει φόβο ως προς τη νόσο. 

 

 

Αισθάνεστε φόβο για τη νόσο; 
 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι  58 55,2 

Όχι 47 44,8 

 

 

Το 61% δηλώνει ανασφάλεια να χειριστεί τον πάσχοντα από κακοήθεια, λόγω 

έλλειψης γνώσης, ενώ το 91,4% θεωρεί τη νόσο μεταδοτική . 
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Νοιώθετε ανασφάλεια απέναντι στον πάσχοντα, λόγω 
έλλειψη γνώσης; 

 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 64 61,0 

Όχι 41 39,0 

61%

39%

ΝΑΙ ΌΧΙ
 

 
 
 
 
Ανησυχείτε μήπως η νόσος είναι μεταδοτική; 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 7 6,7 

Όχι 96 91,4 
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Τέλος, το 72,4% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει αποτελεσματικά 

και να στηρίξει ψυχολογικά έναν ογκολογικό ασθενή. 

 

 

Γνωρίζετε πώς να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τον 
Ογκολογικό ασθενή; 

 
 
 

Απαντήσεις Ν % 

Ναι 29 27,6 

Όχι 76 72,4 

27,6%

72,4%
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 Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι στα σχόλια και στις προτάσεις τους(βλ. 

Ερωτηματολόγιο,ερ.27, παραπομπή) οι φοιτητές επιθυμούν το διάστημα των 

σπουδών τους να αυξηθεί και να έχουν ίσως τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
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εξειδίκευση και μεταπτυχιακές σπουδές, πριν βγουν στην αγορά εργασίας. Επιζητούν, 

επίσης, περισσότερη γνώση ανατομίας, γενετικής, αντιμετώπισης του πόνου, 

μεγαλύτερη συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα, απόκτηση ψυχοκοινωνικών 

δεξιοτήτων, περισσότερη πρακτική εξάσκηση, αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο 

αντικείμενο της Νοσηλευτικής Ογκολογίας κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους 

σπουδών, συμμετοχή στην πρόληψη, και συνεχή επιμόρφωση.  

 

Συζήτηση-Συμπέρασμα 

 
Η παρουσίαση των δεδομένων, αυτής της εργασίας ανέδειξε ανεπάρκειες 

όσον αφορά στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών Νοσηλευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. 

Πατρών στην Ογκολογική Νοσηλευτική. Εύλογα γεννώνται  δύο ερωτήματα: α) ποιος 

είναι ο σκοπός και ο χαρακτήρας του προγράμματος σπουδών που προσφέρεται; β) 

κατά πόσον τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει στη Νοσηλευτική Ογκολογία 

παρέχουν τα κατάλληλα προσόντα για την επαγγελματική τους πορεία; 

Μολονότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Νοσηλευτικής 

εκπαίδευσης από τους φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών συνιστά μια αρκετά πολύπλοκη 

διαδικασία, εντούτοις, πιστεύουμε ότι η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα παράδειγμα, 

προκειμένου να  φανεί η εκπαιδευτική κατάσταση και να δοθούν κατευθύνσεις για 

ενδεχόμενες αλλαγές με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.  

H βελτίωση της προπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ογκολογική Νοσηλευτική 

αποτελεί σημαντικό μέλημα του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, βασικός δε στόχος είναι η παροχή 

ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους σπουδαστές, οι οποίοι μάλιστα προέβησαν σε 

σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της προπτυχιακής εκπαίδευσής 

τους στην Ογκολογική Νοσηλευτική. 
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Σε προπτυχιακό επίπεδο, αρχικά είναι ανάγκη να υπάρξει βελτίωση της 

ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι απόψεις των φοιτητών 

ανέδειξαν το αίτημα για μια περισσότερο και επαρκέστερα οργανωμένη προκλινική 

εκπαίδευση, που θα αφορά στην απόκτηση ειδικών γνώσεων και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων με στόχο τη φροντίδα των ασθενών με καρκίνο, την επικοινωνία με την 

οικογένεια και την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών ή ηθικών ζητημάτων, που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης των ασθενών. 

Η πολυδιάσπαση της ογκολογικής γνώσης δημιουργεί προβλήματα στην 

εκπαίδευση των φοιτητών στην Νοσηλευτική Ογκολογία. Για παράδειγμα, ενώ 

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε μαθήματα, όπως είναι η Ανατομία, η Φυσιολογία η 

Βιοχημεία  καθώς και σε νοσηλευτικά θέματα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 

με τον ασθενή και η προώθηση στρατηγικών πρόληψης του καρκίνου είναι μάλλον 

υποβαθμισμένες. Επιπλέον, αν και οι από καθ΄ έδρας διαλέξεις είναι ένας κλασικός 

τρόπος διδασκαλίας για τη θεωρητική προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών, 

μελέτες έχουν δείξει ότι οι φοιτητές προτιμούν την ενεργό συμμετοχή τους στην 

κλινική πράξη (Leaviss, 2000). Τονίστηκε μάλιστα από τους φοιτητές η ανάγκη 

διδασκαλίας θεμάτων Ογκολογίας, που αφορούν σε όλες τις παραμέτρους της 

αντιμετώπισης των κακοηθών νεοπλασμάτων από ειδικούς, οι οποίοι θα μπορούν να 

συνεισφέρουν μέσω συνεργασιών τους με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων στην 

επέκταση των σπουδών της Νοσηλευτικής Ογκολογίας στα βασικά έτη σπουδών. 

Οι φοιτητές, ζήτησαν επίσης αύξηση του ειδικευμένου Ογκολογικού 

προσωπικού (εξειδικευμένοι Νοσηλευτές, Ογκολόγοι, Κλινικοί Ψυχολόγοι), αύξηση 

των ωρών διδασκαλίας και συνεργασία με άλλες ειδικότητες, με στόχο την παροχή 

μιας ολοκληρωμένης Ογκολογικής εκπαίδευσης. Επεσήμαναν την ανάγκη διεύρυνσης 

του κύκλου των επιλεγόμενων βασικών και κλινικών μαθημάτων και ένταξης νέων 
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γνωστικών αντικειμένων προσανατολισμένων στην Νοσηλευτική Ογκολογία, όπως 

είναι η παρηγορητική φροντίδα, η Ογκολογική Νοσηλευτική έρευνα, και απαίτησαν 

την αύξηση της διάρκειας της κλινικής άσκησης. 

Η Νοσηλευτική επιστήμη εστιάζει κατά πολύ την προσοχή της στην κλινική 

εφαρμογή της θεωρίας και της πράξης, όχι μόνο γιατί με αυτό τον τρόπο επιδιώκει  

την καλύτερη εμπέδωση όσων παρουσιάζονται από έδρας ή μέσα στο εργαστήριο, 

αλλά και για να εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με τη φιλοσοφία του επαγγέλματος, 

την πολυμορφία των αναγκών και την πολυπλοκότητα των περιπτώσεων, που 

σχετίζονται με την υγεία και απειλούν τη ζωή του ατόμου. Ο νοσηλευτής στο 

ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας θα πρέπει να αισθάνεται αυτάρκης και, 

κατά συνέπεια, ασφαλής για οποιαδήποτε νοσηλευτική διαδικασία που γίνεται στον 

άρρωστο. Την αίσθηση ασφάλειας θα την αντλήσει μέσα στο φυσικό χώρο εργασίας 

του, δίπλα σε κατάλληλα εκπαιδευμένους κλινικούς νοσηλευτές, οι οποίοι θα 

διακρίνονται για τη  θεωρητική τους κατάρτιση και την κλινική τους εμπειρία.  

Συχνά έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η πρώιμη έκθεση των φοιτητών 

Νοσηλευτικής σε Ογκολογικά θέματα αποτελεί έναν τρόπο απόκτησης επαρκούς 

προκλινικής εμπειρίας και διαμόρφωσης διαφορετικής προσέγγισης στον ασθενή με 

καρκίνο (Cooper, 1980). Έτσι, μια ευέλικτα οργανωμένη και πολυσχιδής εκπαίδευση 

στην Νοσηλευτική Ογκολογία θα αποτελούσε την απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βελτίωση στο μέλλον της νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών (Leaviss, 2000). 

Επίσης, οι φοιτητές Νοσηλευτικής θα πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στην 

ανάπτυξη θετικών τρόπων συμπεριφοράς απέναντι στους ασθενείς με καρκίνο καθώς 

και στην αντιμετώπιση σοβαρών ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν. Στα 

προκλινικά έτη, η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί τη συνισταμένη θεωρητικών 

γνώσεων κα πρακτικών δεξιοτήτων. Από τα αποτελέσματα της μελέτης, είναι 



 90

προφανές ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας των φοιτητών με τους ασθενείς 

που πάσχουν από καρκίνο παραμένει ελλιπής κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 

τους σπουδών, ούτε και εκδηλώνεται κάποιο σχετικό ενδιαφέρον για την ένταξη 

τέτοιων μαθημάτων και πρακτικών στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ήδη είναι 

ιδιαίτερα βεβαρημένο. 

Πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτουν την ύπαρξη αρνητικής στάσης των 

φοιτητών Νοσηλευτικής απέναντι στην προσέγγιση των ασθενών με καρκίνο (Freld, 

2001. Φαίνεται ότι οι φοιτητές δεν είναι ακόμη έτοιμοι και, κατά συνέπεια, πρόθυμοι 

να αντιμετωπίσουν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται απόσταση μεταξύ τους. Σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμβάλει και 

το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές δεν αναπτύσσουν ικανοποιητική επικοινωνία με τους 

ασθενείς και, συνεπώς, μια ανάλογη στάση υιοθετείται και από τους φοιτητές. Η 

ανάγκη εκπαίδευσης και δημιουργίας προτύπων επικοινωνίας των νοσηλευτών με 

τους ασθενείς έχει διαπιστωθεί σε πολλές μελέτες (Northouse, 1996). Ένα ζήτημα 

λοιπόν που θα πρέπει μελλοντικά να εξεταστεί είναι η θέση μεταξύ νοσηλευτών και 

ασθενών στα προγράμματα σπουδών των Νοσηλευτικών Τμημάτων. 

Επίσης, η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη του καρκίνου αποτελεί 

σημαντικό στόχο στις σύγχρονες κοινωνίες και πολλές προσπάθειες καταβάλλονται 

για την αλλαγή των καθημερινών συνηθειών των ατόμων, όπως επίσης και για την 

πρώιμη διάγνωση της νόσου. Η εμπλοκή των φοιτητών της Νοσηλευτικής σε 

προγράμματα ενημέρωσης θα συμβάλει στην αύξηση των γνώσεων και των 

εμπειριών τους στο συγκεκριμένο τομέα. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο στόχος  της σύγχρονης προπτυχιακής Ογκολογικής 

εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική δεν σχετίζεται μόνον με την παροχή νέων γνώσεων, 

αλλά και με τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν στον καρκίνο, όπως είναι η 
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πρόληψη, οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ασθενών και τα ηθικά διλήμματα που 

ανακύπτουν κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Για να επιτευχθεί αυτό, μια καλά 

οργανωμένη εκπαίδευση θα πρέπει να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την 

πρακτική εξάσκηση και την κατάρτιση. Ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα σπουδών 

θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή των στερεοτύπων συμπεριφοράς 

και των προκαταλήψεων και να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και 

μελλοντικούς νοσηλευτές να ενημερώνονται σχετικά με τα νέα δεδομένα της 

Ογκολογίας και να τα εφαρμόζουν στην νοσηλευτική πράξη.(Καραμούζης 

Καλόφωνος 1999,Καλόφωνος Υφαντή 2004).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
Συμπεράσματα 

 
Τα Α.Τ.Ε.Ι. παραλαμβάνουν μαθητές που περισσότερο  «καταρτίζουν» παρά 

«εκπαιδεύουν», εξαιτίας της διδασκόμενης ύλης, που εξαρτάται από μια δέσμη 

προκαθορισμένων βιβλίων και σημειώσεων. Επίσης, οι δομές των Τμημάτων 

παραμένουν τόσο στεγανές, ώστε η παροχή κοινών ή διατμηματικών πτυχίων μεταξύ 

των Τμημάτων είναι αδύνατη. Οι λέξεις κλειδιά στις διάφορες θεσμικές αλλαγές, που 

προωθούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις και συμφωνίες διεθνούς επιπέδου, είναι η 

ανταποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η κινητικότητα και η απασχολησιμότητα 

και υποδηλώνουν την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων με τις γενικότερες 

αναδιαρθρώσεις που προωθεί η Ε.Ε με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και τις 

ανάγκες του διεθνοποιημένου κεφαλαίου (Buerhaus, 1997). Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη 

λειτουργίας ενός βασικού νοσηλευτικού εκπαιδευτικού προγράμματος 

Πανεπιστημιακού επιπέδου, όπως απαιτεί η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και διεθνής 

πραγματικότητα, θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας 

που παρέχεται σήμερα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή απαιτεί συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και προσεκτικά βήματα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω 

προβλήματα και συγκρούσεις. 

Βάσει των εισηγήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε.  είναι ανάγκη να υπάρξει 

μια σφαιρική και συνεκτική προσέγγιση των εθνικών πολιτικών στον τομέα της 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άξονα τρεις στόχους : 

 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση κατά τη διάρκεια της ζωής (www.hri. org). 

 Άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο 

(www.europa.eu.). 

Ο 21ος αιώνας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στους επαγγελματίες Υγείας 

και κυρίως στους νοσηλευτές, προκειμένου να δράσουν με έναν διαφορετικό τρόπο.  

Οι μεταρρυθμίσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης φροντίδας, καθίστανται αναγκαίες  σε μια προσπάθεια αναβάθμισης και 

συνεχούς βελτίωσης (π.χ. η ασφάλεια του περιβάλλοντος, στο οποίο παρέχεται η 

φροντίδα, η προσβασιμότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η 

αποδοτικότητα της φροντίδας και η έγκαιρη παροχή της ). 

Η Νοσηλευτική στις μέρες μας έχει ευκαιρίες και προκλήσεις. Από χώρα σε 

χώρα η Νοσηλευτική βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο, ανάλογα με τα συστήματα 

υγείας που εφαρμόζουν. Η ανομοιομορφία στην εκπαίδευση στη Νοσηλευτική δεν 

αφορά μόνον την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά είναι πρόδηλη 

από τη στιγμή της εισόδου σε ένα νοσηλευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η ανάπτυξη 

ενός νέου προγράμματος σπουδών στην Ογκολογική Νοσηλευτική, το οποίο θα 

αφορά στην ειδική εκπαίδευση των νοσηλευτών, θα προσφέρει ένα εκπαιδευτικό 

εργαλείο σε νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, ώστε να υιοθετήσουν μια προσέγγιση, η 

οποία να είναι πιο πολύ εστιασμένη στον ασθενή, για την ανάπτυξη της ανάλογης 

ύλης σπουδών. 

Η Νοσηλευτική ως επιστημονικός κλάδος που τεκμηριώνεται μέσα από 

σπουδές ανωτάτου επιπέδου, δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις τρέχουσες 

εξελίξεις. Η εποχή που η εκπαίδευση στη Νοσηλευτική περιοριζόταν απλώς «στο πώς 

θα μάθουμε να κάνουμε καλά αυτό που μας λεγόταν να κάνουμε» ανήκει στο 
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παρελθόν (Swansburg, 1998). Οι επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας απαιτούν από τη 

Νοσηλευτική πανεπιστημιακό επίπεδο γνώσεων, κριτικό πνεύμα και αποδεδειγμένο 

εύρος γνώσεων. 

Η Νοσηλευτική, όπως είπαμε, είναι επιστήμη και τέχνη και η διεθνής τάση 

είναι η υπαγωγή της στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η παραγωγή αυτή τη στιγμή 

στην Ελλάδα δεν δίνει διαφορετικούς ρόλους στους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., οι 

οποίοι έχουν και ταυτόσημα επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα, διακριτοί ρόλοι ούτε 

υπήρξαν ούτε πρόκειται να υπάρξουν, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Η μεγάλη 

ανάγκη για αναβάθμιση του ρόλου της Νοσηλευτικής στο σύστημα υγείας είναι κάτι 

που διατυπώνεται καθημερινά επίσημα και μη (www.disabled.gr). 

Η έλλειψη νοσηλευτών, οι άσχημες συνθήκες εργασίας, η μειωμένη 

κοινωνική καταξίωση και ο ιατροκεντρικός χαρακτήρας του συστήματος θέτουν 

περιοριστικά όρια στη Νοσηλευτική και αναγκάζουν τους αποφοίτους της να 

ψάχνουν διεξόδους εκτός της κλινικής Νοσηλευτικής. Κατά τη διάρκεια των  4 

χρόνων σπουδών, όπου έμφαση δίδεται στην κλινική άσκηση και πολλές ελλείψεις 

εντοπίζονται στη θεωρητική κατάρτιση, οι φοιτητές προσέρχονται στην κλινική 

άσκηση στα Νοσοκομεία ανέτοιμοι, οπότε παρατηρούνται αποθάρρυνση και αλλαγή 

επαγγελματικών προτιμήσεων.  

Γίνεται λοιπόν άμεσα αντιληπτό ότι και τα δύο σημερινά επίπεδα (Α.Τ.Ε.Ι., 

Πανεπιστήμιο) έχουν προβλήματα και δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της 

προπτυχιακής εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική. Μια πιθανή λύση θα ήταν η διατήρηση 

της Νοσηλευτικής, προς το παρόν, στην Τεχνολογική Εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.) και η 

βελτίωση του επιπέδου σπουδών.  

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ενίσχυση των γνώσεων 

διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο για την εύρεση εργασίας ή και για τη συνεχή 
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πρόοδο και βελτίωση του ατόμου. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η εκπαίδευση αποτελεί 

διαδικασία που δε σταματά στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο, αλλά συνεχίζεται σε 

όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου. 

Μια θετική εξέλιξη στην Ογκολογική Νοσηλευτική είναι η διεύρυνση του 

ρόλου του νοσηλευτή, γεγονός που σχετίζεται με τις αλλαγές στην πρακτική 

εξάσκηση, στις επιστημονικές εξελίξεις και στις αυξανόμενες και τεχνικά πολύπλοκες 

ανάγκες των ασθενών. Στην Ευρώπη, συνεχίζεται ο διάλογος για τον ορισμό της 

εξειδικευμένης πρακτικής καθώς  και για τα εκπαιδευτικά κριτήρια, τα οποία πρέπει 

να ισχύσουν. Η κοινή μελέτη της Ευρωπαϊκής Ογκολογικής Νοσηλευτικής Εταιρείας 

(Ε.Ο.Ν.S) υπογραμμίζει την ανάγκη εξειδικευμένου και ειδικά εκπαιδευμένου 

νοσηλευτικού προσωπικού, και την ανάπτυξη ενός κοινού μεταπτυχιακού 

εκπαιδευτικού προγράμματος Νοσηλευτικής Ογκολογίας στην Ευρώπη ( Hilton, 

1999). 

Εξαιτίας του υψηλού κόστους της νοσηλείας, πολύπλοκες θεραπείες και 

επεμβάσεις γίνονται σήμερα σε εξωτερική βάση. Για τους νοσηλευτές, η μετατόπιση 

των ευκαιριών στην αγορά εργασίας (από το νοσοκομείο στην φροντίδα 

περιπατητικών ασθενών ή στην κατ΄ οίκον παροχή υπηρεσιών) θα απαιτήσει ευελιξία 

και προθυμία εκ μέρους τους να εργαστούν σε άλλους χώρους (Forsyth, 2002). Αν 

αυτό ισχύει στην Ευρώπη, η ανεύρεση εργασίας για κατ ΄οίκον περίθαλψη δεν θα 

αποτελέσει πρόβλημα για έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές 

Ογκολογίας. 

Επιπλέον η ανάπτυξη και καλλιέργεια δύο βασικών προσόντων, η ικανότητα 

επικοινωνίας και διαχείρισης/αντιμετώπισης πολύπλοκων καταστάσεων, έχουν 

μεγάλη σημασία για να μπορέσουν οι επαγγελματίες νοσηλευτές να αντιμετωπίσουν 

τις αυξανόμενες απαιτήσεις των ημερών μας. Η επιτυχής επικοινωνία θέτει τη βάση 
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για την ανάπτυξη σχέσεων υποστήριξης, που βοηθούν τους ασθενείς να 

αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τον καρκίνο (Weinstein, 2003). Ο Wilkinson 

(1999) θεωρεί την επικοινωνία η οποία συμπεριλαμβάνει και την ικανότητα να είναι 

κανείς καλός ακροατής, ως τη σημαντικότερη πλευρά της νοσηλευτικής πρακτικής. 

Επίσης, οι καλές σχέσεις με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αποτελούν 

βασικό προσόν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογία και 

ταχείς ρυθμούς. Οι νοσηλευτές χρειάζονται ακόμη να αποκτήσουν προσόντα, ώστε να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα και το ρυθμό των αλλαγών στην 

περίθαλψη. Σε όλα τα επίπεδα της νοσηλευτικής χρειάζονται στελέχη ικανά να 

αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να είναι σε θέση να επιλύσουν δύσκολα προβλήματα. 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η  σημαντική επίδραση που ασκεί η 

τεχνολογία της πληροφορικής στον τρόπο που ενεργούν οι νοσηλευτές. Η χρήση της 

θα πρέπει να διδάσκεται στους νοσηλευτές στα βασικά και τα μεταπτυχιακά 

εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούν και οι παραδοσιακές μέθοδοι 

μετάδοσης των πληροφοριών (όπως η γραπτή τεκμηρίωση) πρέπει να 

συμπληρώνονται με διαθέσιμο υλικό σε ψηφιακή μορφή. Η ανασκόπηση ιστοσελίδων 

στο διαδίκτυο είναι αναγκαία, ώστε να βοηθούνται  και οι ασθενείς να αναζητούν 

αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Καθώς η επικοινωνία και η κινητικότητα των λαών 

αυξάνεται στον καιρό μας οι νοσηλευτές καλούνται να αντιμετωπίσουν ανθρώπους, 

που δεν έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις για την υγεία. Οι γνώσεις πάνω σε παγκόσμια 

θέματα, που δεν σχετίζονται άμεσα με τη νοσηλευτική πρακτική (π.χ. θεσμικά, εθνικά 

και ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα), μπορούν να προετοιμάσουν τους νοσηλευτές να 

αναλάβουν ένα ενεργητικό ρόλο στην πολιτική και στην ψήφιση νομοσχεδίων, που 

επηρεάζουν άμεσα τη νοσηλευτική πρακτική.  
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Επίσης, η μέχρι πρότινος νοσηλευτική έρευνα ήταν εστιασμένη κυρίως στην 

περιγραφή και καταγραφή φαινομένων. Το ενδιαφέρον της έρευνας μετατοπίστηκε 

πρόσφατα και προς τη συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων της νοσηλευτικής 

φροντίδας. Η συνεργασία με επιστήμονες νοσηλευτές και άλλους συναδέλφους στον 

κλινικό χώρο είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή ουσιαστικών μελετών παρέμβασης. 

Ανακεφαλαιώνοντας, ας θυμηθούμε ότι ξεκινώντας την εργασία αυτή 

προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών για το 

αντικείμενο της Νοσηλευτικής Ογκολογίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών. Ιδιαίτερα σε μια 

εποχή που ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου, οι νοσηλευτές 

Ογκολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην καλύτερη 

αντιμετώπιση των ασθενών με κακοήθεια. 

Στα αρχικά ερωτήματα για το αν είναι έτοιμοι οι σημερινοί φοιτητές 

νοσηλευτικής να αντεπεξέλθουν στους πολύπλευρους ρόλους τους και πόσο επαρκής 

είναι η επιστημονική τους κατάρτιση για να  μπορούν να τεκμηριώνουν τις πολλαπλές 

τους αρμοδιότητες, αν τα προγράμματα σπουδών είναι επαρκή για να στηρίξουν 

νοσηλευτές με ειδίκευση στην Ογκολογία και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους  

φοιτητές να ασχοληθούν με την Ογκολογική Νοσηλευτική όπως τέλος πώς μπορούν 

να καλυφθούν οι ανάγκες τους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, οι σπουδαστές 

απάντησαν μέσω του δομημένου ερωτηματολογίου που τους δόθηκε. Εξέφρασαν τις 

απόψεις τους και έκαναν τις προτάσεις τους, όπου εμφανίζονται οι  απαιτήσεις της 

νέας γενιάς των σπουδαστών και αυριανών επαγγελματιών-νοσηλευτών. Οι 

προτάσεις τους δείχνουν το μέγεθος των αδυναμιών του προγράμματος σπουδών 

καθώς και των αναγκών για ουσιαστικές αλλαγές και οργανωτικές βελτιώσεις. 

Ο τρόπος χρηματοδότησης του ιδρύματος σπουδών, άρα και η δυνατότητα για 

σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, είναι από τις κύριες ανάγκες και το επισημαίνουν οι 
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σπουδαστές καθώς αξιολογούν το επίπεδο της εκπαίδευσής τους από μέτριο μέχρι και 

ελλιπές. Εύλογα αυτή την άποψη την αποδίδουν στην απουσία ειδικών επιστημόνων, 

που θα ήταν σε θέση να διεγείρουν το ενδιαφέρον τους, στις λίγες ώρες διδασκαλίας, 

στην περιορισμένη υποδομή και έρευνα και στην έλλειψη εξειδικευμένων 

προγραμμάτων σπουδών στην Νοσηλευτική Ογκολογία. Μεγάλη ήταν η απαίτηση 

των φοιτητών για περισσότερη πρακτική εξάσκηση και καλύτερη επαφή με τον 

ασθενή, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι θεωρούν την ψυχοκοινωνική 

εκπαίδευση απαραίτητη. Σε ό,τι αφορά στις απόψεις τους για την Νοσηλευτική 

Ογκολογία, μεγάλο ποσοστό τη θεωρεί ψυχοφθόρα επαγγελματικά. Κατά συνέπεια, 

ενώ σκέφτονται οι περισσότεροι σπουδαστές να ασκήσουν το επάγγελμα του 

νοσηλευτή, λιγότεροι από τους μισούς θα επέλεγαν ένα Ογκολογικό νοσοκομείο για 

να εργαστούν, καθώς θεωρούν εξουθενωτική την ψυχική κόπωση που προκαλεί η 

φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από νεοπλασίες, αλλά και τη συνεχή ανάγκη για  

επιμόρφωση και ενημέρωση (βλ. Ερωτηματολόγιο, ερ. 27, παραπομπή).  

Είχαμε επίσης την ευκαιρία, μέσω του ερωτηματολογίου, να διερευνήσουμε 

και τις απόψεις των φοιτητών για το καρκίνο, κάτι που είναι σημαντικό για την 

επιλογή του μαθήματος της Νοσηλευτικής Ογκολογίας, αλλά και την περαιτέρω 

εξειδίκευση και επιλογή Ογκολογικού νοσοκομείου για εργασία. Οι περισσότεροι 

θεωρούν ότι από τη νόσο δεν μπορεί να υπάρξει ίαση, ενώ μεγάλο ποσοστό την έχει 

συνδέσει με την ύπαρξη πόνου . Φόβο ως προς τη νόσο φάνηκε να έχει ένα μεγάλο 

ποσοστό, ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές του δείγματος νοιώθουν 

ανασφάλεια απέναντι στον πάσχοντα, λόγω έλλειψη γνώσης και, σε μεγαλύτερα 

ποσοστά, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και 

να στηρίξουν ψυχολογικά έναν ογκολογικό ασθενή. 
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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι φοιτητές επιθυμούν να 

αυξηθεί η διάρκεια των σπουδών τους για να αποκτήσουν περισσότερη και 

σφαιρικότερη γνώση, ενώ απαιτούν ενεργή συμμετοχή στην πρόληψη και ενημέρωση 

του κοινού. Επίσης, ζητούν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδίκευση ή 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πριν την επαγγελματική τους αποκατάσταση καθώς και 

ευκαιρίες συνεχούς επιμόρφωσης.  

Κλείνοντας αυτή την εργασία αξίζει να γίνει αναφορά  στα λόγια μιας 

εκπαιδεύτριας προς τους φοιτητές Νοσηλευτικής: 

… « Διαλέξατε ένα από τα πιο έντιμα επαγγέλματα του κόσμου. Έχω κάθε 
δικαίωμα να το πω αυτό, επειδή, για πολλά χρόνια, έχω συνεργαστεί και έχω 
γνωρίσει χιλιάδες νοσηλευτές, γυναίκες και άνδρες. Απ΄ όλους αυτούς, έμαθα από 
πρώτο χέρι, τι απίθανοι άνθρωποι είναι πραγματικά οι νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές, 
είστε άτομα με πολλά πρόσωπα : είστε μαχητές ενάντια στο θάνατο και τον πόνο, 
τεχνικοί υψηλού επιπέδου, είστε η μητέρα, η αδελφή, η καλύτερη φίλη, η ψυχίατρος. 
Είστε ο δάσκαλος, ο μάγος, η κοινή γνώμη, η γραμματέας, ο μάντης, ο πολιτικός, 
αλλά πάνω απ ΄όλα είστε ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, που επιλέξατε να δώσετε 
αυτή την αγάπη με τον καλύτερο τρόπο που μπορείτε. Είστε, επίσης, γενναίοι 
άνθρωποι. Πρόθυμοι να εκτίθεστε στις αρρώστιες και μερικές φορές στις σωματικές 
βλάβες και, κάθε μέρα, χωρίς καμιά ή με πολύ λίγη αναγνώριση για τους κόπους σας. 
Εργάζεστε για πολλές και σκληρές ώρες, αγωνίζεστε για την ίαση, γνωρίζοντας ότι ο 
θάνατος παραμονεύει, απειλώντας να καταστρέψει μέσα σε μια στιγμή ό,τι έχετε 
κάνει. Και όμως, βρίσκεστε πάντα εκεί, γεμάτες ελπίδα. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο 
βασίζεται αυτό το πολύ ξεχωριστό επάγγελμα, εκφράζεται σε καθένα απ΄ τα πρόσωπα 
σας αυτήν ακριβώς την στιγμή. Είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο, γιατί, 
αγαπητοί/τές μου, το θεμέλιο της Νοσηλευτικής είναι η αγάπη.»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Ερωτηματολόγιο για την Προπτυχιακή Εκπαίδευση στη Νοσηλευτική 
Ογκολογία στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών 

 
Έτος σπουδών:  ------------ Εξάμηνο :  -------------- Φύλο :----------- Ηλικία :---------------- 
 
 

1. Επιλέξατε να παρακολουθήσετε την Ογκολογική Νοσηλευτική στο εξάμηνό σας ; 
 

              Ναι                            Όχι   
 

2. Αν ναι, γιατί : 
 

  

 Θεωρείτε το μάθημα ενδιαφέρον; 

     Το επιλέξατε τυχαία ;  

             Άλλο (αιτιολογείστε τη θέση σας) 
                 
 
3. Γνωρίζετε αν η Ογκολογική Νοσηλευτική που διδάσκεστε στο εξάμηνό σπουδών σας 
περιλαμβάνει εκτός από  θεωρία και κλινική πρακτική; 

            Ναι                       Όχι              Δε γνωρίζω  
 
4. Τι θεωρείται πιο απαραίτητο : 
 

      Τη θεωρία     Την κλινική πρακτική     
 
 

5. Το μάθημα διδάσκεται από ειδικευμένο προσωπικό στην Ογκολογική Νοσηλευτική ; 

               Ναι                     Όχι             Δε γνωρίζω  
 
6. Παρακολουθείτε τις υποχρεωτικές ώρες του μαθήματος; 

               Ναι              Όχι    
 
 
7. Η Ογκολογική Νοσηλευτική θα πρέπει να είναι:  
 

     Προαιρετικό μάθημα       Υποχρεωτικό Μάθημα      
  
 

      8. Η Ογκολογική Νοσηλευτική πρέπει να διδάσκεται ως : 

        Ξεχωριστό μάθημα 
               

 Στα πλαίσια άλλων μαθημάτων, όπως  Παθολογική, Χειρουργική ή Παιδιατρική  
Νοσηλευτική; 
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9 . Πιστεύετε ότι η διδασκαλία συνολικά 3 ωρών εβδομαδιαία, στη διάρκεια του εξαμήνου 
επαρκεί για τη Νοσηλευτική Ογκολογία ;  

                 Ναι                      Όχι    
 
10.Πώς αξιολογείτε το επίπεδο εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Ογκολογίας στο ΑΤΕΙ 
Πατρών; 
 

 

Ικανοποιητικό   

Μέτριο    

Ελλιπές     
 

   
11. Που αποδίδετε την : α) Ελλιπή/   β) Ικανοποιητική κατάρτισή σας στη Νοσηλευτική  
Ογκολογία; 
  (απαντήστε κατά περίπτωση) 

 α) Ελλιπής  
 
      Απουσία ειδικών επιστημόνων  ------------  

 Περιορισμένος αριθμός ωρών διδασκαλίας  ---------  
 Έλλειψη πρακτικής άσκησης   -----------------  
 Περιορισμένη υποδομή και έρευνα  --------------- 
 Άλλα (αναφέρετε ποια)   ------------------------------------  

β) Ικανοποιητική   
  
       Παρουσία ειδικών επιστημόνων στη Νοσηλευτική  Ογκολογία  --------- 
       Ικανοποιητικός αριθμός ωρών διδασκαλίας    -------------  
    Ικανοποιητική πρακτική άσκηση  ----------------  
       Ύπαρξη υποδομής και έρευνας  ---------------- 
        Άλλα (αναφέρετε ποια)   ----------------------------------------  
 

12. Θα επιθυμούσατε πιο εξειδικευμένα βιβλία ή σημειώσεις στη Νοσηλευτική  Ογκολογία; 

               Ναι                     Όχι     
 
13. Θα επιλέγατε το μάθημα αν σας έδινε περισσότερο ερευνητικό πεδίο δράσης  στη     
      Νοσηλευτική Ογκολογία;     

               Ναι                     Όχι      
 
14. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερο για να βελτιωθεί το επίπεδο στην Ογκολογική 
Νοσηλευτική ; (επιλέξτε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
 

Ιατροκεντρικά μαθήματα   
 

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες    
 

Πρακτική εξάσκηση     
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Ερευνητικές δεξιότητες           
 

Νοσηλευτικές παρεμβάσεις     
 

Εργαστηριακά μαθήματα    
 

Άλλα ( αναφέρετε ποια)          
 
 
15. Πιστεύετε ότι η ψυχοκοινωνική εκπαίδευση είναι απαραίτητο στοιχείο στην 
Ογκολογική Νοσηλευτική  ; 
 

                  Ναι                        Όχι      
 
16. Έχετε διδαχθεί στοιχεία της Ογκολογικής Νοσηλευτικής σε άλλα μαθήματα; 

                 Ναι                   Όχι       
 
17. H άσκηση της Ογκολογικής Νοσηλευτικής είναι ψυχοφθόρα επαγγελματικά ; 

                Ναι                    Όχι      
18. Σκέφτεστε να εξασκήσετε το επάγγελμα του Νοσηλευτή ; 

                Ναι                    Όχι     
 
19. Αν ναι, θα επιλέγατε ένα Ογκολογικό Νοσοκομείο ή Τμήμα ; 

                Ναι                     Όχι    
  
20. Αιτιολογείστε την απάντηση σας : 
 
 
21. Ποια η γνώμη σας για τον καρκίνο (επιλέξτε όσες απαντήσεις θέλετε) : 
 

      Ίαση   

Θάνατος    

Πόνος      

Αναπηρία  
 
 
 

22. Έχετε κάποιο γνωστό ή συγγενή σας που προσβλήθηκε από καρκίνο; 

                 Ναι                        Όχι        
 
 
23. Αν ναι, σας επηρέασε να επιλέξετε την Ογκολογική Νοσηλευτική; 

                 Ναι                        Όχι       
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24. Η επαφή σας με τη νόσο και τον ογκολογικό ασθενή σας προκαλεί: 

    Φόβο ως προς τη νόσο:         Ναι        Όχι   
 

  Ανεπάρκεια ως προς την επικοινωνία μαζί του:  Ναι            Όχι   
 

 Ανασφάλεια λόγω έλλειψης γνώσεων:    Ναι       Όχι    
 

Ανησυχία μήπως είναι μεταδοτική νόσος:    Ναι            Όχι   
 
25. Γνωρίζετε πώς να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τον ογκολογικό ασθενή; 

                  Ναι                 Όχι     
 

       26. Πόσο συχνά πιστεύεται ότι ο καρκίνος θεραπεύεται; 

 

  Καθόλου          Λίγο            Αρκετά              Πολύ 
       1                    2                   3                      4 
 
 

27. Άλλα σχόλια και προτάσεις, που πιθανά έχετε  σχετικά με την προπτυχιακή 

εκπαίδευση στην Ογκολογική Νοσηλευτική. Τι θα επιθυμούσατε να γνωρίζατε με περισσότερες 

λεπτομέρειες; ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------. 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας 

 


