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Νοςθλευτικισ 2020© 

Εκνικό Προφίλ:  Ελλάδα 
Ειςαγωγι 

Στο ζργο για τθν αναγνώριςθ τθσ ογκολογικισ νοςθλευτικισ ςτθν Ευρώπθ (Recognising European Cancer 
Nursing- RECaN project) θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία Ογκολογικισ Νοςθλευτικισ (European Oncology Nursing 
Society-EONS) επιςιμανε τισ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν ογκολογικι νοςθλευτικι ςε ολόκλθρθ τθν Ευρώπθ. 
Ο Δείκτθσ Ογκολογικισ Νοςθλευτικισ 2020 τθσ EONS (EONS Cancer Nursing Index 2020) αναπτφχκθκε από 
τθν Ομάδα Εργαςίασ «Συνθγορία» τθσ EONS (EONS Advocacy Working Group) για να αποτυπώςει τθν 
ανάπτυξθ και τθν τρζχουςα κατάςταςθ του επαγγζλματοσ ςτθν Ευρώπθ. Ο δείκτθσ (με βακμολογία από 0-
100) περιλαμβάνει 22 παραμζτρουσ που καλφπτουν τισ ακόλουκεσ διαςτάςεισ: Εκπαίδευςθ και 
Επαγγελματικι Εξζλιξθ, Αςφάλεια Αςκενών και Επαγγελματικι Αςφάλεια, Αναγνώριςθ, Συνκικεσ Εργαςίασ 
και Επιπτώςεισ ςτθ Φροντίδα, κακώσ και ςτοιχεία για το εργατικό δυναμικό. 

Ο δείκτθσ βαςίηεται ςτα δεδομζνα από τισ παρακάτω πθγζσ: 

1. Μελζτθ τθσ EONS για τθν Αςφάλεια των Αςκενών και τθν Επαγγελματικι Αςφάλεια (ανώνυμθ 
μελζτθ, διακζςιμθ ςε 9 γλώςςεσ) θ οποία τθ ςτιγμι τθσ ανάλυςθσ, περιελάμβανε 650 απαντιςεισ 
από ογκολογικοφσ νοςθλευτζσ από 38 χώρεσ 

2. Συνεντεφξεισ με κορυφαίουσ ειδικοφσ ςτθν ογκολογικι νοςθλευτικι. Συμμετείχαν νοςθλευτζσ από 
38 από τισ 42 προςκεκλθμζνεσ χώρεσ 

3. Στατιςτικά ςτοιχεία για το εργατικό δυναμικό (λιφκθκαν από ec.europe.eu/Eurostat και OECD) 

Ζνα ςφςτθμα βακμολόγθςθσ αναπτφχκθκε από τθν Ομάδα Εργαςίασ Advocacy τθσ EONS για να 
αντικατοπτρίηει το επίπεδο ανάπτυξθσ για τισ διάφορεσ διαςτάςεισ/ ςτοιχεία του δείκτθ. Για ςτοιχεία με 
διαφορετικζσ απαντιςεισ από τθν ίδια χώρα, επιλζχκθκε θ πιο ςυχνά αναφερόμενθ απάντθςθ. Ο κφριοσ 
ςκοπόσ του δείκτθ δεν είναι να κατατάξει κάποιεσ χώρεσ ωσ καλφτερεσ από άλλεσ, αλλά να αποτυπώςει τα 
προφίλ ογκολογικισ νοςθλευτικισ, τισ διαφορζσ και τισ περιοχζσ που χριηουν ανάπτυξθσ. Ο δείκτθσ κα 
μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ογκολογικισ νοςθλευτικισ ςε κάκε χώρα, 
κακώσ και τθ γενικότερθ πρόοδο ςτθν Ευρώπθ. 

Διάςταςθ/ Παράμετροσ Μζγιςτθ 
Τιμι 

Μζςθ Τιμι 
(ελάχιςτθ-
μζγιςτθ) 

Ελλάδα Παρατθριςεισ 

Συνολικι Βακμολογία 100 48 (16 -78) 49  

Εκπαίδευςθ και Επαγγελματικι Εξζλιξθ (5 παράμετροι 
παρουςιάηονται παρακάτω) 

23 9 (0-18) 13  

Ειδικι εκπαίδευςθ ςε πανεπιςτθμιακό επίπεδο 5  5  

Αναγνϊριςθ/ υποςτιριξθ του Πλαιςίου Εκπαίδευςθσ τθσ EONS 
από το Υπουργείο Παιδείασ 

5  0  

Μεταπτυχιακά προγράμματα ςτθν ογκολογικι νοςθλευτικι 4  4  

Φπαρξθ προθγμζνων νοςθλευτικϊν ρόλων ςτθν ογκολογία  4  0  

Κακθγθτζσ ςτθν ογκολογικι νοςθλευτικι 4  4  

Αςφάλεια Αςκενών και Επαγγελματικι Αςφάλεια (8 
παράμετροι παρουςιάηονται παρακάτω) 

36  18 (3-36) 13  

Διακεςιμότθτα κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν αςφάλεια 
(κυτταροςτατικά φάρμακα) 

5  5  
 

Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ κατά τθν εγκυμοςφνθ (κυτταροςτατικά 
φάρμακα) 

5  0 Για τθν επίτευξθ τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ 
(5) για αυτιν τθν 
παράμετρο οι 
κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ κα πρζπει να 
ιςχφουν ςε όλουσ τουσ 
εργαςιακοφσ χϊρουσ. 

https://www.cancernurse.eu/research/recan/
https://www.cancernurse.eu/advocacy/advocacy-working-group/


Σε ζγκυεσ και/ ι κθλάηουςεσ γυναίκεσ ανατίκενται άλλεσ 
εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνουν άμεςθ επαφι με 
κυτταροτοξικά / ραδιενεργά φάρμακα 

5  2 «Μερικζσ φορζσ» 
Για τθν επίτευξθ τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ 
(5) για αυτιν τθν 
παράμετρο κα πρζπει 
να απαγορεφεται θ 
εκτζλεςθ εργαςίασ ςε 
κίνδυνο ζκκεςθσ ςε 
κυτταροτοξικά/ 
ραδιενεργά φάρμακα 
ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 
εργαςίασ ςε 
ζγκυεσ/κθλάηουςεσ 
γυναίκεσ. 

Συςτθματικόσ ζλεγχοσ για επαγγελματικι ζκκεςθ (ςάρωςθ 
επιφανειϊν) 

3  0 Η ςάρωςθ επιφανειϊν 
δεν αναφζρκθκε από 
τουσ ζλλθνεσ 
νοςθλευτζσ. Για τθ 
μζγιςτθ βακμολογία (3) 
για τθν παράμετρο 
αυτι ο ζλεγχοσ κα 
πρζπει να είναι 
ςυςτθματικόσ και να 
εφαρμόηεται ςε όλουσ 
τουσ χϊρουσ. 

Πολιτικι αναφοράσ ι καταγγελίασ που εφαρμόηεται από όλα τα 
μζλθ του προςωπικοφ 

3  0 Η πολιτικι αναφοράσ ι 
καταγγελίασ δεν 
αναφζρκθκε από τουσ 
ζλλθνεσ νοςθλευτζσ. 
Για τθ λιψθ τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ 
(3) κα ζπρεπε να 
αναφζρεται από όλουσ 
τουσ χϊρουσ εργαςίασ.  

Πρόςβαςθ ςε εξοπλιςμό διαρροισ κυτταροτοξικϊν και ατομικό 
προςτατευτικό εξοπλιςμό 

5  5  

Επίςθμθ εκπαίδευςθ πριν από τθ χοριγθςθ κυτταροτοξικϊν 
φαρμάκων 

5  0 Για τθ λιψθ μζγιςτθσ 
βακμολογίασ (5) για 
αυτιν τθν παράμετρο, 
επίςθμθ εκπαίδευςθ 
κα πρζπει να είναι 
υποχρεωτικι πριν τθ 
διαχείριςθ 
κυτταροτοξικϊν 
φαρμάκων ςε όλουσ 
τουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

Οι νοςθλευτζσ δεν προετοιμάηουν κυτταροτοξικά φάρμακα 5  1 «Συμβαίνει κάκε μινα» 
Για τθ λιψθ μζγιςτθσ 
βακμολογίασ (5) ςε 
αυτι τθν παράμετρο, οι 
νοςθλευτζσ κα πρζπει 
να ζχουν αναφζρει ότι 
δε ςυμβαίνει ποτζ. 

Συνκικεσ Εργαςίασ και Αντίκτυποσ ςτθ Φροντίδα (4 
παράμετροι παρουςιάηονται παρακάτω) 

20 15 (3-19) 16  

Επίπεδο τιρθςθσ τθσ ευρωπαϊκισ οδθγίασ για το χρόνο 
εργαςίασ 

5  5  

Κίνδυνοσ αρνθτικϊν επιπτϊςεων εάν ηθτθκοφν εναλλακτικζσ 
αρμοδιότθτεσ λόγω εγκυμοςφνθσ/ περίοδο κθλαςμοφ 

5  2 «Μερικζσ φορζσ» 
Για τθν επίτευξθ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ 
(5) για τθν παράμετρο 
αυτι όλοι οι 
νοςθλευτζσ κα ζπρεπε 
να ζχουν απαντιςει 
πωσ δεν υπάρχει 
κίνδυνοσ για αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ. 

Σε ποιο βακμό οι νοςοκομειακζσ κλίνεσ είναι κλειςτζσ λόγω 
ζλλειψθσ ογκολογικϊν νοςθλευτϊν 

5  5  



Σε ποιο βακμό θ αντινεοπλαςματικι κεραπεία κακυςτζρθςε 
λόγω τθσ ογκολογικισ νοςθλευτικισ 

5  4 «Συμβαίνει ςπάνια» 
Για τθ λιψθ μζγιςτθσ 
βακμολογίασ (5) ςε 
αυτιν τθν παράμετρο, 
οι νοςθλευτζσ κα 
ζπρεπε να ζχουν 
αναφζρει ότι δε 
ςυμβαίνει ποτζ. 

Αναγνώριςθ (4 παράμετροι παρουςιάηονται παρακάτω) 18 8 (0-15) 5  

Η χϊρα διακζτει εταιρεία ογκολογικισ νοςθλευτικισ; 5  5  

Η χϊρα διακζτει ςχζδιο για τον καρκίνο που να περιλαμβάνει 
τθ νοςθλευτικι φροντίδα; 

3  0  

Τα ογκολογικά κζντρα ςτθ χϊρα διακζτουν κζςεισ ςτα 
Συμβοφλια αφιερωμζνεσ για ογκολογικι νοςθλευτικι; 

5  0  

Σε ποιο βακμό θ κακοδθγοφμενθ από νοςθλευτζσ ογκολογικι 
φροντίδα εφαρμόηεται ςτθ χϊρα; 

5  0 «Δεν εφαρμόηεται» 
Για τθ λιψθ μζγιςτθσ 
βακμολογίασ (5) ςε 
αυτιν τθν παράμετρο, 
θ κακοδθγοφμενθ από 
νοςθλευτζσ φροντιδα 
κα πρζπει να 
εφαρμόηεται πλιρωσ 
και να αναγνωρίηεται 
ςε εκνικό επίπεδο. 

Στατιςτικά ςτοιχεία για το εργατικό δυναμικό (1 παράμετροσ) 3 1 (0-3) 0  

Αρικμόσ εν ενεργεία νοςθλευτϊν/1000 κατοίκουσ 
(www.europe.eu/Eurostat and OECD) 

3  0 Για τθ λιψθ τθσ 
μζγιςτθσ βακμολογίασ 
(3) θ Ελλάδα κα ζπρεπε 
να ζχει >8 εν ενεργεία 
νοςθλευτζσ/1000 
κατοίκουσ. 

Πλεονεκτιματα και προτάςεισ για βελτίωςθ 
Η ςυνολικι βακμολογία για τθν Ελλάδα (βακμολογία 49) ιταν λίγο πάνω από τθ ςυνολικι μζςθ βακμολογία (48) 

ςτο Δείκτθ Ογκολογικισ Νοςθλευτικισ 2020. Άλλεσ χϊρεσ με τθν παρόμοια ςυνολικι βακμολογία ιταν θ Βουλγαρία 

και θ Μάλτα (μζςθ βακμολογία και για τισ δφο χϊρεσ 48), Ιταλία (βακμολογία 42) και Πολωνία (βακμολογία 44).  

Η Ελλάδα κα μποροφςε να βελτιϊςει τισ βακμολογίεσ και ςτισ πζντε διαςτάςεισ του Δείκτθ μζχρι τθν επόμενθ 

ανακεϊρθςθ του Δείκτθ το 2022. Οι βακμολογίεσ που ςχετίηονται με τθν Εκπαίδευςθ και τθν Επαγγελματικι 

Εξζλιξθ και τθν Αναγνϊριςθ κα μποροφςαν να βελτιωκοφν εάν εφαρμόηονταν προθγμζνοι νοςθλευτικοί ρόλοι και 

νοςθλευτικά κακοδθγοφμενθ φροντίδα, κακϊσ επίςθσ και αν αυξάνονταν ο αρικμόσ των εν ενεργεία νοςθλευτϊν. 

Τζλοσ, εάν θ αναγνϊριςθ για τθν ογκολογικι νοςθλευτικι βελτιωκεί (οι περιςςότεροι παράμετροι), οι βακμολογίεσ 

κα ιταν επίςθσ ςθμαντικά υψθλότερεσ. 

Η αςφάλεια των αςκενϊν και θ επαγγελματικι αςφάλεια αποτελοφν μείηονεσ ανθςυχίεσ, κακϊσ τα περιςςότερα 

από αυτά τα ςτοιχεία ζχουν χαμθλζσ βακμολογίεσ. Οι περιςςότεροι από τουσ παράγοντεσ που είναι γνωςτοί για τθ 

βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ, όπωσ θ εκπαίδευςθ, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και οι 

πολιτικζσ αναφοράσ, δεν επιβεβαιϊκθκαν από τουσ Ζλλθνεσ νοςθλευτζσ. Οι ογκολογικοί νοςθλευτζσ ςτθν Ελλάδα 

αναφζρουν επίςθσ ότι προετοιμάηουν κυτταροτοξικά φάρμακα κάκε μινα, ςε αντίκεςθ με τισ περιςςότερεσ άλλεσ 

χϊρεσ (όπου οι φαρμακοποιοί εκτελοφν αυτζσ τισ εργαςίεσ). Υπάρχει κίνδυνοσ αρνθτικϊν ςυνεπειϊν εάν ηθτοφν 

διαφορετικά κακικοντα κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και του κθλαςμοφ. Αυτό προκαλεί ανθςυχία και κζτει 

ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των αςκενϊν και των εργαηομζνων. 

Η Ελλάδα ζχει επίςθσ το μικρότερο αρικμό κλινικϊν νοςθλευτϊν  ςε ςφγκριςθ με τισ περιςςότερεσ χϊρεσ του 

Δείκτθ. Παρ 'όλα αυτά, οι ογκολογικοί νοςθλευτζσ ςτθν Ελλάδα αναφζρουν ότι οι νοςοκομειακζσ κλίνεσ δεν 

κλείνουν ποτζ ι ότι οι αντινεοπλαςματικζσ κεραπείεσ ςπάνια κακυςτεροφν λόγω ζλλειψθσ νοςθλευτϊν. 

EONS Advocacy Working Group, Οκτώβριος 2020 

 


