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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμπεδώσουν τις αρχές της ογκολογικής νοσηλευτικής, έτσι ώστε 

αφενός να μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου, αφετέρου δε να 

μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη και ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς, τόσο 

σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον.         

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:  

● προσδιορίζουν τις βασικές αιτίες και τους προδιαθεσικούς παράγοντες που προκαλούν καρκίνο και να 

αξιολογούν την άμεση και τη δυνητική επίδραση του καρκίνου και των θεραπειών στους ασθενείς, 

● αναγνωρίζουν τον ρόλο της υγειονομικής ομάδας σε θέματα πρόληψης, πρώιμης διάγνωσης και 

αντιμετώπισης του ασθενή με καρκίνο, 

● σχεδιάζουν  προγράμματα νοσηλευτικής φροντίδας, βασισμένα σε evidence based πρακτικές, για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών εξαιτίας της νόσου και των παρενεργειών της 

θεραπευτικής αγωγής (χημειοθεραπεία – ακτινοθεραπεία - χειρουργική επέμβαση), 

● εξοικειωθούν με την ασφαλή διαδικασία χορήγησης  χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, 

● αξιολογούν τις ιδιαιτερότητες που έχει η παρουσία διαφορετικού είδους καρκίνου στη σωματική, 



ψυχολογική, κοινωνική ζωή και στις δραστηριότητες της καθημερινότητας των ασθενών, 

● περιγράφουν τις αιτίες, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη νοσηλευτική παρέμβαση σε συχνά 

εμφανιζόμενους καρκίνους, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού και του πνεύμονα, 

● αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η εξωνοσοκομειακή φροντίδα για τη βελτίωση της νοσηλευτικής 

αντιμετώπισης των ασθενών. 

● αξιολογούν την επίδραση του καρκίνου στον ασθενή και την οικογένειά του, καθώς και στους 

επαγγελματίες υγείας και να εφαρμόζουν αντίστοιχες νοσηλευτικές παρεμβάσεις,  

● κατανοούν τα ερευνητικά πρωτόκολλα και να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες. 

Γενικές Ικανότητες 

Κλινικές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, προσαρμογή σε νέες 

καταστάσεις, άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, προαγωγή της 

ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης, αυτόνομη εργασία. 

Περιεχόμενο μαθήματος - Περίγραμμα ύλης Θεωρίας 

1η εβδ. 

Αρχές ογκολογίας και ογκολογικής νοσηλευτικής.  

Το βίωμα του καρκίνου για τον ασθενή και την οικογένεια του. 

2η εβδ. Βιολογία, παθοφυσιολογία, επιδημιολογία και αιτιολογία του καρκίνου. 

3η εβδ. 

Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου. Ο ρόλος των νοσηλευτών στην πρωτογενή και 

τη δευτερογενή πρόληψη κακοηθειών. 

4η εβδ. 

Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών υπό χημειοθεραπεία. (Σκοποί, φάρμακα, υπολογισμός δόσεων,  

ασφάλεια χορήγησης κ.ά.). 

5η εβδ. Νοσηλευτική φροντίδα συχνών παρενεργειών από τη χημειοθεραπεία. 

6η εβδ. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών στο πλαίσιο της χειρουργικής ογκολογικής νοσηλευτικής. 

7η εβδ. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. 

8η εβδ. 

Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με άλλες θεραπευτικές επιλογές (ορμονοθεραπεία, 

ανοσοθεραπεία). Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες. 

9η εβδ. 

Η διαχείριση του καρκινικού πόνου και της αιματολογικής τοξικότητας σε ογκολογικούς 

ασθενείς. 

10η εβδ. 

Η υποστήριξη των τυπικών φροντιστών (επαγγελματίες υγείας) και των άτυπων φροντιστών 

(μέλη της οικογένειας του ασθενή). 

Φροντίδα των ασθενών που επιβιώνουν και αποκατάσταση. 

11η εβδ. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με καρκίνο μαστού και πνεύμονα. 

12η εβδ 

Ερευνητικά πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες στην ογκολογική νοσηλευτική. 

Υποστηρικτικές ομάδες και πηγές πληροφόρησης για ογκολογικούς ασθενείς. 

13η εβδ.  Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με προχωρημένη νόσο και τελικού σταδίου. 
  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Διαλέξεις με τη χρήση λογισμικού power point.  

Μελέτες περιπτώσεων. 

ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Προβολή διαφανειών με τη χρήση λογισμικού power point. Προβολή βίντεο σε ψηφιακή 

μορφή. Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class για την αποθήκευση 

εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή για την εύκολη πρόσβαση του από τους 

φοιτητές. Ταυτόχρονα, με τη χρήση της ίδιας πλατφόρμας, συχνή επικοινωνία με τους 

φοιτητές για δράσεις που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα                              Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου: 90 

Διαλέξεις                                         (13Χ2ώρες)                

Σύνολο Μαθήματος                        (26 ώρες)      

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Τελική γραπτή εξέταση. 

  

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

● Γκοβίνα Ουρανία, Κωνσταντινίδης Θεοχάρης. Βασικές αρχές ογκολογικής νοσηλευτικής και 

ανακουφιστικής φροντίδας - Από τη θεωρητική προσέγγιση στην κλινική φροντίδα. Εκδόσεις Broken Hill 

Publishers LTD, 2019. 

● Corner J, Bailey C. Νοσηλευτική Ογκολογία. Το πλαίσιο της φροντίδας. Επιμέλεια: Πατηράκη Ε. Αθήνα. 

Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης 2006. 

 


