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Περίληψη
Εισαγωγή:
H Νοσηλευτική κοινότητα εκτίθενται σε πλήθος επαγγελματικών κινδύνων που
κατηγοριοποιούνται σε φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ψυχολογικούς.
Στους χημικούς παράγοντες περιλαμβάνονται

οι χημικοθεραπευτικοί. Αναγνωρίζεται

επομένως η αναγκαιότητα για μελέτη των γνώσεων και στάσεων του νοσηλευτικού
προσωπικού για ορθή και ασφαλή χρήση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.
Σκοπός:
Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η αναγνώριση των γνώσεων και
στάσεων των νοσηλευτών για το θέμα του χειρισμού της χημειοθεραπείας,
Υλικό και μέθοδος:
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε βάσεις
δεδομένων (Pubmed, Google Scholar, ekt, Iatrotek, και vpn), με λέξεις κλειδιά
χημειοθεραπευτικά φάρμακα, νοσηλευτές, νοσηλευτική, γνώσεις, στάσεις, επαγγελματικός
κίνδυνος, αντιλήψεις, chemotherapy, drug, nurse nursing, knowledge, occupational risk,
attitudes σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς
Αποτελέσματα:
Από τα αποτελέσματα βλέπουμε την ελλιπή γνώση στο μεγαλύτερο μέρος των ερευνών και
το γεγονός ότι η διδασκαλία και η επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού επηρεάζει
θετικά τις στάσεις και τις γνώσεις των νοσηλευτών
Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά καταλήγουμε στο γεγονός ότι οι νοσηλευτές είχαν ελλιπή γνώση σχετικά με
το θέμα των ερευνών και ότι θα πρέπει να διενεργηθεί περεταίρω εξειδίκευση σχετικά με την
θεματολογία αυτή.
Λέξεις-κλειδιά: Χημειοθεραπευτικά φάρμακα, νοσηλευτές, νοσηλευτική, γνώσεις, στάσεις,
επαγγελματικός κίνδυνος, αντιλήψεις, chemotherapy, drug, nurse nursing, knowledge,
occupational risk, attitudes σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς
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Abstract
Introduction:
The nursing community is exposed in a variety of occupational hazards that are categorized
into physical, chemical, biological, ergonomic and psychological hazards. Chemical agents
include the chemotherapeutic. As result, the acknowledgment for further research of the
knowledge and the attitude of the nursing staff is needed for proper and safe administration of
chemotherapeutic drugs.
Aim:
The objective of this literature review is to identify the knowledge and the attitude of nursing
staff on the issue of handling chemotherapy
Material and Method:
The method used for this literature review was based on a systematic search on databases
PUBMED, GOOGLE SCHOLAR, EKT, IATROTEK, AND VPN and the keywords used
were: chemotherapeutic drug, nurse, nursing, knowledge, occupational risk, attitudes in all
possible combinations.

Results:
From the results we can observe lack of knowledge in most research studies and the fact that
teaching and training of nursing staff positively affects the attitude and the knowledge of the
nurses.

Conclusions:
In conclusion, the fact that nurses had insufficient knowledge on the issue of research studies
further specialization should be conducted regarding the issue.
Keywords:
Chemotherapeutic drug, nurse, nursing, knowledge, occupational risk, attitudes in all possible
combinations.
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