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Εισαγωγή: Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί
την συχνότερη μορφή και αιτία θανάτου στους
άντρες από τις γυναίκες. Η σημαντικότερη αιτία
θανάτου είναι το κάπνισμα και ανέρχεται στο
80% τουλάχιστον των περιπτώσεων, άλλες
αιτίες είναι το παθητικό κάπνισμα, οι διάφορες
βλαβερές ουσίες που αιωρούνται στην
ατμόσφαιρα και η επαγγελματική έκθεση σε
καρκινογόνος ουσίες όπως η ακτινοβολία η
εισπνοή σε καρκινογόνος ουσίες και η έκθεση σε
αμίαντο.
Σκοπός: Είναι η διερεύνηση του ρόλου του
νοσηλευτή στην αντιμετώπιση της νόσου και η
ψυχολογική επίπτωση της νόσου στους
ασθενείς.

Μεθοδολογία:
Διεξήχθη
αναζήτηση
στις
βιογραφικές βάσεις Medline, ScienceDirect,
Cinahl αλλά και σε ερευνητικές μελέτες
δημοσιευμένες
σε
έγκυρα
επιστημονικά
περιοδικά.

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος πνεύμονα, θεραπεία,
νοσηλευτική αντιμετώπιση.

Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες υγείας
έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους
ασθενείς με Ca πνεύμονα στην παράταση
της νόσου και όχι στην αντιμετώπισή της.
Αρκετές είναι οι περιπτώσεις στην
συμπτωματολογία της νόσου που αργεί
να εμφανιστεί, με συνέπεια η νόσος να
έχει ήδη επεκταθεί σε άλλα όργανα του
σώματος. Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι
σημαντικός διότι εκτός από λειτούργημα
έχει καθήκον να στηρίζει τον ασθενή και
την οικογένεια του σωματικά και
ψυχολογικά σε όλα τα στάδια της νόσου.

Συμπέρασμα: Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι
η σοβαρότερη ασθένεια των πνευμόνων. Ο
ρόλος του νοσηλευτή επικεντρώνεται κυρίως
στην αντιμετώπιση των παρενεργειών από τη
θεραπευτική `προσέγγιση της νόσου, καθώς
στην ψυχολογική στήριξη του ασθενή και της
οικογένειας του. Από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας συμπεραίνουμε ότι ο ρόλος του
νοσηλευτή έχει ολιστική νοσηλευτική φροντίδα
και στον ασθενή που πάσχει από καρκίνο
πνεύμονα.
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