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Τν ζηνκάρη είλαη κηα
δηεύξπλζε ηνπ πεπηηθνύ
ζσιήλα ηνπ αλζξώπνπ. Δίλαη
βαζηθό όξγαλν πέςεο θαη έλα
από ηα όξγαλα πνπ
ζπγθξνηνύλ ην γαζηξεληεξηθό
ζύζηεκα. Έρεη ρσξεηηθόηεηα
2001 θπβ. εθ. θαη βξίζθεηαη
ζην πάλσ κέξνο ηεο θνηιηαθήο
θνηιόηεηαο.



Οη αζζέλεηεο πνπλ
πξνζβάινπλ ην ζηνκάρη είλαη
πνιιέο θαη νθείινληαη είηε ζε
αλσκαιία ζηελ έθθξηζε ηνπ
γαζηξηθνύ (ππεξρισξπδξίαππνρισξπδξία) είηε ζε
πάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγάλνπ
(γαζηξίηηδα, έιθνο, θαξθίλνο).

ΔΙΑΓΩΓΗ



Ο θαξθίλνο ηνπ ζηνκάρνπ
είλαη κηα λόζνο πνπ
πξνθαιείηαη από ηνλ
αλεμέιεγθην
πνιιαπιαζηαζκό θαη ηε
κεηαηξνπή ησλ
θπζηνινγηθώλ θπηηάξσλ
ηνπ ζηνκάρνπ ζε επηζεηηθά
πξνο ηνλ νξγαληζκό
θύηηαξα. Ο πην ζπρλόο
ηύπνο θαξθίλνπ ηνπ
ζηνκάρνπ είλαη ην αδέλσκα
(95%) αιιά ππάξρνπλ θαη
άιινη ηύπνη όπσο ην
ιέκθσκα, νη όγθνη ησλ
ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ θαη
νη ζηξσκαηηθνί όγθνη.

ΔΙΑΓΩΓΗ













Δίλαη ν 4νο ζπρλόηεξνο
θαξθίλνο παγθνζκίσο .
930.000 θξνύζκαηα
αληρλεύνληαη εηεζίσο ζηνλ
θόζκν.
Δίλαη ν 7νο ζπρλόηεξνο
θαξθίλνο ζηε ρώξα καο.
1.800 θξνύζκαηα
θαηαγξάθνληαη εηεζίσο ζηελ
Διιάδα.
67%ησλ αζζελώλ είλαη άλσ
ησλ 65 εηώλ.
5%ησλ αζζελώλ είλαη θάησ
ησλ 40 εηώλ
1 ζηηο 92 πηζαλόηεηεο έρεη
θάζε άληξαο λα εθδειώζεη
θαξθίλν ζηνκάρνπ.
1 ζηα 50 θξνύζκαηα θέξνπλ
ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή
κεηαιιαγή.

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Η αηηηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ
δελ είλαη πιήξσο δηεπθξηληζκέλε, αιιά
ππάξρνπλ θάπνηνη ελνρνπνηεηηθνί
παξάγνληεο πνπ ελέρνληαη ζηνλ κεραληζκό
πξόθιεζεο κεηάιιαμεο ζην θπζηνινγηθό
αδεληθό επηζήιην.








Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο:
Αθαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηεο
ηξνθήο.
Υςειή θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο,
κπαραξηθώλ, θαπληζηώλ θαη παζηώλ
θαγεηώλ.
Καηαλάισζε ηξνθώλ κε ζπληεξεηηθά
όπσο ληηξηθά, ληηξώδε, ληηξνδακίλεο.
Γίαηηα θησρή ζε θξνύηα θαη ιαραληθά.
Φακειή πξόζιεςε βηηακηλώλ A,C θαη Δ.

Λνίκσμε από ην ειηθνβαθηεξίδην ηνπ
ππισξνύ.
 Σν θάπληζκα.


ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ











Η θαθνήζεο αλαηκία θαη ε αηξνθηθή
γαζηξίηηδα (όζνη πάζρνπλ από ηέηνηεο
θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ζε γαζηξνζθόπεζε κία θνξά ηνλ ρξόλν
πξνιεπηηθά).
Οη αδελσκαηώδεηο πνιύπνδεο ηνπ
ζηνκάρνπ ζρεηίδνληαη κε
πηζαλόηεηα εκθάληζεο γαζηξηθήο
θαθνήζεηαο (ζε πνζνζηό έσο 50%).
Η θιεξνλνκηθόηεηα θαη ε θπιή. (νη
Αζηάηεο θαη νη Αθξηθαλνί δηαηξέρνπλ
κεγαιύηεξν θίλδπλν)
Σν θύιιν (νη άλδξεο θηλδπλεύνπλ
πεξηζζόηεξν από ηηο γπλαίθεο).
Η ειηθία (αλαπηύζζεηαη πεξηζζόηεξν
ζε ειηθησκέλα άηνκα).
Σα άηνκα κε νκάδα αίκαηνο Α είλαη
πην επηξξεπή ζε αλάπηπμε
γαζηξηθνύ θαξθίλνπ ζε ζρέζε κε
ηνλ γεληθό πιεζπζκό.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ












Αλνξεμία.
Απξνζδόθεηε απώιεηα
βάξνπο.
Απνζηξνθή πξνο ην
θξέαο.
Πόλνο ζηελ θνηιηά.
Αίζζεκα πιεξόηεηαο ζην
ζηνκάρη έζησ θαη κε ηε
ιήςε κηθξώλ πνζνηήησλ
θαγεηνύ.
Γπζπεςία, ηάζε πξνο
έκεην θαη έκεηνη.
Αηκαηέκεζε.
Μέιαηλεο θελώζεηο
Αδπλακία – θαηαβνιή.

ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

Οη αζζελείο κε πηζαλό
θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ
γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε
ζηαδηνπνίεζε ηνπο ζε:
α. Πιήξε αληηθεηκεληθή
εμέηαζε (ηζηνξηθό θαη
θπζηθή εμέηαζε).
β. Δξγαζηεξηαθό έιεγρν
(γεληθή αίκαηνο, βηνρεκηθό
έιεγρν, θαξθηληθνύο
δείθηεο).
γ. Οηζνθαγνγαζηξνζθόπεζε
κε ιήςε βηνςηώλ.
δ. Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο.
ε. Αμνληθή ηνκνγξαθία (άλσ –
θάησ θνηιίαο θαη ζώξαθνο).
ζη. Γηαγλσζηηθή
ιαπαξνζθόπεζε.

ΓΙΑΓΝΩΗ

ΣΑΓΙΑ ΣΗ ΝΟΟΤ
ηάδην 0: Τα θαξθηληθά θύηηαξα
βξίζθνληαη ηειείσο επηθαλεηαθά
ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ
ζηνκάρνπ. Απηό ην ζηάδην
νλνκάδεηαη θαη θαξθίλσκα in
situ.
ηάδην Ι, ΙΙ, ΙΙΙ: Τα ηξία απηά
ζηάδηα θαζνξίδνληαη από ην πόζν
βαζεηά ζην ηνίρσκα ηνπ
ζηνκάρνπ έρεη εηζρσξήζεη ν
θαξθίλνο, αιιά θαη από ηνλ
αξηζκό ησλ ιεκθαδέλσλ γύξσ
από ην ζηνκάρη πνπ έρεη
επεθηαζεί.
ηάδην ΙV: Δίλαη ην ζηάδην ζην
νπνίν έρνπκε επέθηαζε ή
κεηάζηαζε ηνπ θαξθίλνπ ζε άιια
όξγαλα θνληά ή πην καθξηά από
ηελ αξρηθή εληόπηζε ηνπ.



Η ζεξαπεπηηθή αγσγή
βαζίδεηαη ζε
ρεηξνπξγηθή εθηνκή:
κεξηθή γαζηξεθηνκή αλ
είλαη δπλαηόλ ή εάλ
είλαη αλαγθαίν γίλεηαη
ζπλνιηθή αθαίξεζε
όισλ ησλ
παξαθείκελσλ
ιεκθαδέλσλ. Η
ρεκεηνζεξαπεία θαη ε
αθηηλνζεξαπεία
κπνξνύλ
ζπκπιεξσκαηηθά λα
βνεζήζνπλ.

ΘΔΡΑΠΔΙΑ








Γαζηξεληεξηθή
αηκνξξαγία.
Γηάηξεζε.
Αλαηκία.
Αζθίηεο.
Μεηαλαζηεπηηθή
ζξνκβνθιεβίηηδα.
Μεηαζηάζεηο
(ζπθώηη, πλεύκνλεο,
ιεκθαδέλεο).

ΔΠΙΠΛΟΚΔ

Η πεληαεηήο επηβίσζε
δηαθέξεη αλάινγα κε ην
ζηάδην. Η ζπλνιηθή
πεληαεηήο επηβίσζε είλαη
πεξίπνπ 12%.

Ο ζάλαηνο ζπλήζσο
νθείιεηαη ζηελ ηνπηθή
δηήζεζε γεηηνληθώλ νξγάλσλ
ή είλαη ην απνηέιεζκα
πξννδεπηηθήο απόθξαμεο θαη
ππνζξεςίαο.

ΠΡΟΓΝΩΗ

Οη νγθνινγηθνί αζζελείο είλαη
κηα πξόθιεζε θαη γηα ηνπο
λνζειεπηέο, όπσο θαη γηα
όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο
πγείαο ώζηε λα απνδείμνπλ ηε
ζπλεηζθνξά ηνπο ζην επίπεδν
πγείαο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ
δηόηη απνηεινύλ ηδηαίηεξε
νκάδα αζζελώλ, κε ηδηαίηεξν
ςπρηζκό θαη ζπλαηζζεκαηηθέο
αληηδξάζεηο.
Η βαξύηεηα ηεο λόζνπ θαη ην
πξνλόκην λα γλσξίδνπλ ην
επηθείκελν ηέινο αξθεηέο θνξέο
επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη
ηνλ ηξόπν δσή ηνπο.

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ

Η εθπαίδεπζε ηνπ θαξθηλνπαζνύο
ζην λνζνθνκείν είλαη από ηα
ζεκεία όπνπ νη λνζειεπηέο έρνπλ
θαζνξηζηηθό ξόιν. Από απηνύο
απαηηείηαη δεκηνπξγία θαηάιιειεο
αηκόζθαηξαο, δεζηαζηάο, άλεζεο
θαη εηιηθξηλνύο επαθήο.
πλήζσο έρνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε δύν
θαηεγνξίεο αζζελώλ:
 απηνί πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ
&
 απηνί πνπ θιείλνληαη ζηνπο
εαπηνύο ηνπο.
Αλεμάξηεηα κε απηό ζθνπόο ηνπ
λνζειεπηή είλαη ε δεκηνπξγία
θιίκαηνο ηέηνηνπ ώζηε ν
αζζελήο λα αληιήζεη ςπρηθέο
δπλάκεηο γηα λα δώζεη ηελ κάρε
ηνπ κε ηνλ θαξθίλν.

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ

Όπσο πξναλαθέξακε ε
αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ
γίλεηαη κε ρεηξνπξγηθή
ζεξαπεία θαη ζπκπιεξσκαηηθά
κε ρεκεηνζεξαπεία θαη
αθηηλνζεξαπεία. Όηαλ ν
αζζελήο πξόθεηηαη λα
ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε από ηνπο λνζειεπηέο
απαηηείηαη:
 Δλεκέξσζε γηα ην ηη
πξόθεηηαη λα ζπκβεί
πξνεγρεηξεηηθά,
δηεγρεηξεηηθά θαη
κεηεγρεηξεηηθά έηζη ώζηε λα
έρεη ν αζζελήο πςειό εζηθό
θαη λα πξνιεθζνύλ
κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο.


O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ





Δθπαίδεπζε ηνπ
αζζελνύο ώζηε λα
αλαγλσξίδεη θαη λα
αμηνινγεί δηάθνξα
ζπκπηώκαηα (π.ρ. ηάζε
πξνο έκεην, δπζθνιία
θίλεζεο θάπνηνπ κέινπο
θηι).
Δθκάζεζε γηα ηε
ρξεζηκόηεηα θαη
αλαγθαηόηεηα θαζεηήξσλ
όπσο Levin, Folley,
παξνρεηεύζεσλ θ.α.

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ

Σηνπο αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα
ππνβιεζνύλ ζε ρεκεηνζεξαπεία
απαηηείηαη:
1.Δλεκέξσζε:
 Γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο
ζεξαπείαο .Ο αζζελήο έρεη σο
όπιν ηνπ ηελ ρεκεηνζεξαπεία θαη
απηό πξέπεη λα ην θαηαλνήζεη.
 Γηα ηα θάξκαθα θαη ηνλ ηξόπν
δξάζεο ηνπο.
 -Γηα ηηο παξελέξγεηεο ηεο
ρεκεηνζεξαπείαο – πξώηκα ζεκεία
απηώλ γηα πξόιεςε θαη έγθαηξε
αληηκεηώπηζε. -Γηα ηελ δηάξθεηα
ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη θάζε
πόζν πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη.
2.Αζθαιήο ρνξήγεζε ησλ
ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ
πξνθύιαμε από ηελ
εμαγγείσζε ησλ θαξκάθσλ.

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ









3. Παξαθνινύζεζε γηα ηελ
έγθαηξε αλαθάιπςε ησλ
πηζαλώλ επηπηώζεσλ ηεο
ζεξαπείαο όπσο:
Ππξεηόο – αξρόκελε ινίκσμε
ιόγσ ιεπθνπελίαο εμέηαζε
δέξκαηνο - εθρπκώζεηο –
ζξνκβνπελία.
Αιιεξγηθέο εθδειώζεηο, βήραο,
δύζπλνηα, κεηαβνιέο θαξδηαθήο
ιεηηνπξγίαο (πηώζε πίεζεο –
ηαρπθαξδίεο).
Δθδειώζεηο από ην
γαζηξεληεξνινγηθό ζύζηεκα:
δηάξξνηα, κε πξόζιεςε πγξώλ,
απώιεηα πγξώλ ιόγσ εκέησλ.
Έιεγρνο ηεο ζηνκαηηθήο
θνηιόηεηαο θνηιόηεηαο γηα ηελ
πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε
κπθεηηζηαθήο ζηνκαηίηηδαο.

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ

Η αθηηλνζεξαπεία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγρεηξεηηθά
γηα κείσζε ηεο κάδαο ελόο
όγθνπ ή κεηεγρεηξεηηθά σο
ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία.
 Δδώ ρξεζηκνπνηνύληαη αθηίλεο
πςειήο ελέξγεηαο γηα λα
θαηαζηξαθνύλ ηα
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα.


Από ηνπο Ννζειεπηέο απαηηείηαη ελεξγό
ζπκκεηνρή
Α) ζηελ ελεκέξσζε θαη παξνρή
θαηεπζπληεξίσλ νδεγηώλ όζνλ αθνξά:
1. Σηο παξελέξγεηεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε
ηνπο
-θόπσζε
-πηώζε ησλ ηξηρώλ
-ηνπηθή αληίδξαζε ζην δέξκα
-κπεινηνμηθόηεηα
-έκεηνη
2. Σελ εμήγεζε ησλ κεραλεκάησλ
εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο
3. Σν πξόγξακκα ζεξαπείαο θαη ηελ
δηάξθεηα ηνπ.
4. Σελ κε απαξαίηεηε λνζειεία ηνπ ζην
Ννζνθνκείν .
5. Σελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο ζέζεο ηνπ
αζζελή ζηελ ζεξαπεπηηθή θιίλε.
6. Σελ παξακνλή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ
θαζώο νη ζεξαπεπηηθέο δόζεηο πνπ
δέρεηαη δελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο
γύξσ.
7. Σν ζρεδηαζκέλν πεδίν ζην δέξκα ηνπ
κε κειάλη (είλαη ζεκαληηθό λα κελ ζβεζηνύλ
ηα ζεκάδηα).

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ

Β) Σηελ ςπρνινγηθή
ζηήξημε πξν θαη κεηά
ηεο ζεξαπείαο.
 Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε
λνζειεπηηθή παξέκβαζε
θαη ε απνθαηάζηαζε
ηνπ θαξθηλνπαζνύο, ηελ
επαλαθνξά ηνπ ζηελ
ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη
θνηλσληθή θαηάζηαζε
πγείαο πξηλ ηελ
δηάγλσζε ηνπ
λενπιάζκαηνο.

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ













Οη ειηθησκέλνη είλαη κηα ηδηαίηεξε νκάδα
θαξθηλνπαζώλ πνπ γηα ηελ βνήζεηα θαη
εθπαίδεπζε ηνπο ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε
πξνζπάζεηα δηόηη:
Υπάξρνπλ δπζθνιίεο ζε αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο
θαη ζπλεζεηώλ ηνπο
Υπάξρνπλ βηνινγηθέο θζνξέο όπσο κεησκέλε
όξαζε θαη αθνή, δηαηαξαρέο κλήκεο. Έηζη
ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα λα
θαηαλνήζνπλ όζα ηνπο κεηαθέξνπκε.
Απαηηείηαη αξθεηή ππνκνλή γηα απιά θαη
θαηαλνεηά ιόγηα πνπ ζπρλά πξέπεη λα
επαλαιακβάλνπκε.
Απαηηείηαη νινθιεξσκέλε γεξηαηξηθή εθηίκεζε
γηα θαζέλαλ μερσξηζηά θαη αλάινγε
αληηκεηώπηζε (θπζηθή θαη ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε, εμάξηεζε ή όρη).
Τα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα είλαη εληνλόηεξα
ιόγσ ηαπηόρξνλεο ύπαξμεο πξνβιεκάησλ
γήξαηνο.
Η θνηλσληθή ηνπο ζέζε είλαη ππνβαζκηζκέλε θαη
ζπρλά ζπλνδεύεηαη από νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε.
Σπκπηώκαηα όπσο ν πόλνο βηώλεηαη εληνλόηεξα
εμαηηίαο ηεο ζπλύπαξμεο θαη άιισλ
πξνβιεκάησλ.

O ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ
ζηνπο ειηθησκέλνπο θαξθηλνπαζείο.



Αληηθείκελν κεγάινπ ελδηαθέξνληνο
γηα ηνλ Ννζειεπηή είλαη ε αλαδήηεζε
θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ
θαξθηλνπαζνύο. Αλαθέξεηαη ζε όια
ηα ζηάδηα ηεο λόζνπ από ηε
δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία σο ηηο
δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ηελ
θνηλσληθή επαλέληαμε αιιά θαη ζηα
ηειηθά ζηάδηα ηεο λόζνπ.



Τα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπηζηνύλ γηα λα επηηεπρζεί
όζν είλαη εθηθηό θαιύηεξε πνηόηεηα
δσήο:
Φεηξηζκόο /δηαρείξηζε θαξθηληθνύ
πόλνπ.
Αληηκεηώπηζε ςπρνινγηθώλ,
θνηλσληθώλ θαη εζηθώλ πξνβιεκάησλ.
Γηαηξνθηθή ππνζηήξημε, αληηκεηώπηζε
θαρεμίαο.
Φξνληίδα ηειηθνύ ζηαδίνπ.

α.
β.
γ.
δ.

Αλαδήηεζε θαη βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο δσήο ηνπ θαξθηλνπαζνύο

Οη λνζειεπηέο νθείινπλ λα είλαη ηθαλνί λα
ζπκβάινπλ ζηελ αλαθνύθηζε από ηνλ
θαξθηληθό πόλν κε ην :
1. Να εθηηκνύλ θαη αμηνινγνύλ ηελ έληαζε θαη ην
είδνο ηνπ ώζηε λα αληηκεησπίδεηαη ην πξόβιεκα
ππνεθηίκεζεο θαη ππνζεξαπείαο ηνπ πόλνπ.
2. Να γλσξίδνπλ άξηζηα ηελ θαξκαθνθηλεηηθή,
ηξόπν ρνξήγεζεο, δξάζε, παξελέξγεηεο θαη
αληηκεηώπηζε νπηνεηδώλ, πνπ είλαη θάξκαθα
εθινγήο γηα ηνλ πόλν ζηνλ θαξθηλνπαζή.
3. Να ελεκεξώλνπλ ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα
ηνπ ώζηε λα ειαηησζεί ν θόβνο εμάξηεζεοέλαο θξαγκόο αλαθνύθηζεο ηνπ πόλνπ.




Η παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο ζε αζζελείο
ηειηθνύ ζηαδίνπ είλαη ε ύζηαηε ζπκβνιή πξνο
εμαζθάιηζε ηνπ ζηνηρεηώδνπο δηθαηώκαηνο ηνπ
αλζξώπνπ ζε αμηνπξέπεηα θαη αλζξσπηζηηθή
αληηκεηώπηζε ηεο πην δύζθνιεο ζηηγκήο ηεο
ζηηγκήο ηνπ.
Η θηινζνθία απηή απέλαληη ζηνλ άξξσζην
ηειηθνύ ζηαδίνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ όξν
Αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα
έρεη δε θαζηεξσζεί από ην 1987 εηδηθόηεηα
ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο αλαθνπθηζηηθήο
θξνληίδαο.

Αλαθνύθηζε από
ηνλ θαξθηληθό πόλν…..



Οη λνζειεπηέο ζε όιν ην θάζκα
δηάγλσζε –ζεξαπεία –
απνθαηάζηαζε – ηειηθό ζηάδην είλαη
ν ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηνλ
γηαηξό – ζεξαπεπηηθή νκάδα θαη
αζζελή γη απηό νθείιεη λα έρεη
ζσζηή εθπαίδεπζε θαη πιήξε
ελεκέξσζε ζηηο θαζεκεξηλέο
εμειίμεηο γηα λα αληαπεμέιζεη ζην
ξόιν ηνπ θάηη ζα πνπ ζα
επηηεπρζεί κε ηε ζπλερηδόκελε
εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή
ζηελ έξεπλα.




ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

εκαληηθή εμέιημε ζηε
Ννζειεπηηθή είλαη ε αλάπηπμε
Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο θαη
ηδηαίηεξα ηνπ ζεζκνύ ηεο θαη΄
νίθσλ λνζειείαο πνπ πξνζθέξεη
εθηόο ησλ άιισλ θαη
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δπραξηζηνύκε πνιύ ….

