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Περίληψη 
 

Βασικό αντικείμενο μελέτης της γενετικής αποτελεί η διερεύνηση κληρονομικών 

αλλαγών που σχετίζονται με συγκεκριμένες ασθένειες ή με έναν παθολογικό 

φαινότυπο, ενώ η γονιδιωματική αποσκοπεί στη μελέτη του συνολικού γονιδιώματος 

του οργανισμού. Τόσο η γενετική όσο και η γονιδιωματική έχουν αποκτήσει πολύ 

σημαντικό ρόλο σήμερα στην κλινική πρακτική, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στην 

εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενειών, μέσω της αναγνώρισης του γενετικού 

τους προφίλ και της εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης ασθένειας, γεγονός που 

καθιστά πολλές φορές δυνατή την προγεννητική διάγνωση της ασθένειας αυτής. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι ασθενείς πρέπει να εξοικειωθούν περισσότερο με τη γενετική και με 

τους γενετικούς ελέγχους, ενώ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα κατέχουν οι 

ειδικευμένοι νοσηλευτές με ειδικό αντικείμενο και εκπαίδευση στη Γενετική 

(Γενετική Νοσηλευτική). Οι νοσηλευτές αυτοί εργάζονται με άτομα και οικογένειες 

με γενετικά νοσήματα και στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται: η λήψη ιστορικού 

και δημιουργία γενεαλογικού δένδρου, η βοήθεια στους ασθενείς όσον αφορά στις 

ιατρικές  εξετάσεις που απαιτούνται, στην κατανόηση των αποτελεσμάτων των 

γενετικών εξετάσεων αυτών  και στην οργάνωση ζητημάτων που προκύπτουν από το 

πρόβλημα υγείας. Γενικά μπορούν να αναλάβουν το έργο της  εξοικείωσης των 

ασθενών με τις γενετικές εξελίξεις και με την εφαρμογή τους στη δική τους 

περίπτωση. 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η 

διερεύνηση του ρόλου του γενετικού νοσηλευτή στην αντιμετώπιση της γενετικής 

διάγνωσης από τον ασθενή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας 

διπλωματικής, οι νοσηλευτές διαθέτουν γνώσεις γενετικής, ωστόσο δεν κατέχουν 

εξειδικευμένες γνώσεις , και δεν μπορούν πάντοτε να ενσωματώσουν τις γνώσεις που 

διαθέτουν στην καθημερινή, κλινική πρακτική. Οι περισσότεροι νοσηλευτές 

επισημαίνουν την ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης στη γενετική και είναι πρόθυμοι να 

συμμετέχουν σε  προγράμματα εκπαίδευσης. Επομένως, η ύπαρξη εξειδικευμένων 

νοσηλευτών θα  προσφέρει στήριξη, πρακτικά και ψυχολογικά, στα άτομα και τις 

οικογένειες με γενετικό πρόβλημα. 
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Εισαγωγή 
 

Η ύπαρξη πολλών γενετικών ασθενειών αλλά και η ανακάλυψη πως μεγάλο μέρος 

των πολυπαραγοντικών ασθενειών που πλήττουν την πλειοψηφία του πληθυσμού των 

ανεπτυγμένων χωρών σήμερα, όπως είναι ο καρκίνος, επηρεάζονται και από το 

γενετικό υπόβαθρο του κάθε ατόμου  ή σε άλλες περιπτώσεις  μπορεί να είναι η 

πραγματική αίτια του προβλήματος, καθιστούν αναμφισβήτητα τη γενετική και τη 

γονιδιωματική πολύ σημαντικές για την ιατρική περίθαλψη και για την εξέλιξη των 

θεραπευτικών μεθόδων. 

Για το λόγο αυτό, πολλές φορές καλούνται οι άνθρωποι να υποβληθούν σε 

γενετικούς ελέγχους, οι οποίοι θα αποκαλύψουν την γενετική αιτία ή την προδιάθεση 

ενός ατόμου για ανάπτυξη κάποιου τύπου καρκίνου, βάσει της οποίας θα 

διαμορφωθεί και η θεραπεία, εφόσον υπάρχει, ή η συμβουλευτική του ασθενούς. 

Πολλές φορές, ωστόσο, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους δεν έχουν σημαντική 

πληροφόρηση σχετικά με τη γενετική και την αξία της, ούτε με τις διαφορές που 

μπορεί να συνεπάγεται η ύπαρξη ή μη μιας μετάλλαξης σε ένα «κρίσιμο» για τον 

καρκίνο γονίδιο. Στο πλαίσιο αυτό, ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται φόβο ή αμηχανία 

μπροστά στη γενετική διάγνωση, λόγω της άγνοιας ερμηνείας του αποτελέσματος, ή 

ακόμη και να την παραμελεί, λόγω της άγνοιας της υψηλής σημασίας των γενετικών 

ελέγχων. Βέβαια, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως οι γενετικοί έλεγχοι δεν 

είναι απαραίτητοι σε όλους τους τύπους καρκίνου, και για το λόγο αυτό, οι ασθενείς 

και οι οικογένειές τους θα πρέπει να συμβουλεύονται τους επαγγελματίες υγείας που 

εξειδικεύονται στη γενετική. 

Παράλληλα, η σημαντική θέση που έχει αποκτήσει η γενετική στην ιατρική 

περίθαλψη οδηγεί αυτομάτως στην ανάγκη εξειδίκευσης πολλών, διαφορετικών 

κατηγοριών επαγγελματιών υγείας στον τομέα αυτό. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερο ρόλο 

κατέχουν οι Γενετικοί Νοσηλευτές, οι οποίοι καλούνται να συνδέσουν τη γενετική 

πληροφορία με τις οικογένειες ή τα άτομα με γενετικό πρόβλημα και να εξηγούν 

απλά και κατανοητά το πρόβλημα που υπάρχει, όπως είναι ο καρκίνος, τον τρόπο με 

τον οποίο τα γονίδια έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου, τις ενέργειες που 

πρέπει να διεξάγουν οι ασθενείς για τη διάγνωση και επιβεβαίωση του τύπου του 

καρκίνου, και τις θεραπευτικές επιλογές που έχουν για την αντιμετώπιση του. 
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Συγκεκριμένα, δεδομένου πως βρίσκονται πιο κοντά στους ασθενείς και στις 

οικογένειές τους, ή στους εν δυνάμει ασθενείς, οι γενετικοί νοσηλευτές 

αναλαμβάνουν το ρόλο ενημέρωσης των ατόμων σχετικά με τη γενετική και 

γονιδιωματική, επεξήγησης του κινδύνου εμφάνισης κάποιας ασθένειας λόγω του 

γονότυπού τους, και επεξήγησης των διαφορετικών προσεγγίσεων που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν βάσει των αποτελεσμάτων των γενετικών ελέγχων. 

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων, των 

απόψεων και των συναισθημάτων των ασθενών απέναντι στη γενετική διάγνωση 

,καθώς και του ρόλου, των αντιλήψεων, της εκπαίδευσης και των γνώσεων των 

νοσηλευτών για τη γενετική και τη γονιδιωματική, έτσι ώστε να μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες για ενημέρωση και βοήθεια των ασθενών που περιθάλπουν. 

Για το σκοπό αυτό, αρχικά, η εισαγωγή αποτελείται από 2 βασικά κεφάλαια. Στο 1ο 

κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη γενετική και τη γονιδιωματική, τους 

επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με τη γενετική, το ρόλο και την εκπαίδευση 

των γενετικών νοσηλευτών, ενώ στο 2ο κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες για τους 

γενετικούς ελέγχους σε σχέση με τον καρκίνο, και τα γενετικά νοσήματα. Ακολουθεί 

μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτελέσματα ερευνών  με τη μορφή 

ερωτηματολογίων, στα οποία περιλαμβάνονται άρθρα για το ρόλο, τις γνώσεις, τις 

αντιλήψεις και την εκπαίδευση των νοσηλευτών απέναντι στη γενετική, και άρθρα 

για τις απόψεις, τις γνώσεις και τα συναισθήματα των ασθενών απέναντι στους 

γενετικούς ελέγχους που διεξάγονται για τον καρκίνο και τύπους του  καθώς και 

κάποιες άλλες ασθένειες. 
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Κεφάλαιο 1 

1.1 Γενετική και Γονιδιωματική – Ορισμοί 
 

Η γενετική είναι η επιστήμη της κληρονομικότητας και της κληρονομικής βιολογικής 

ποικιλομορφίας, ενώ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Ιατρική Γενετική 

αφορά στις κληρονομήσιμες μεταλλάξεις που σχετίζονται με την υγεία και με την 

εμφάνιση συγκεκριμένων ασθενειών . Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη ανάπτυξη έχει 

γνωρίσει  η γονιδιωματική, η οποία είναι η μελέτη του συνολικού γονιδιώματος ενός 

οργανισμού, δηλαδή του συνολικού γενετικού υλικού που περικλείεται στα κύτταρά 

του (Goldman & Landweber, 2016) 

1.2 Ανάγκη για γενετικές υπηρεσίες 
 

Στις χώρες όπου τα προβλήματα υγείας επικεντρώνονται στις άσχημες συνθήκες 

επιβίωσης, όπως η χαμηλή διατροφική κατάσταση, ή σε μολυσματικές ασθένειες, η 

γενετική δεν κατέχει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, λόγω της πολύ διαφορετικής 

κατεύθυνσης των αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού (Skirton et al, 2012). 

Ωστόσο, στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, έχει αποδειχθεί 

πως η σημασία της γενετικής και της γονιδιωματικής είναι εξαιρετικά υψηλή για την 

παροχή υγειονομικής περίθαλψης, καθώς υπολογίζεται πως περισσότερα από 30 

εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από γενετικές ασθένειες, μόνο στην Ευρώπη 

(Cassiman, 2005). 

Ιατρικές γενετικές υπηρεσίες φαίνεται να παρέχονται τουλάχιστον την τελευταία 

δεκαετία στους ασθενείς που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν 

μελλοντικά από μια γενετική πάθηση (Greco&Salveson, 2009; Harper, 

2007).Ωστόσο, σήμερα, με τη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ο 

γενετικός έλεγχος  αφορά πια ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού.  

Στη σημερινή εποχή, ο αριθμός των γενετικών τεστ αυξάνεται συνεχώς, ενώ, 

παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν την 

απόφαση να υποβληθούν σε γενετικό έλεγχο και να επηρεάσουν, με αυτόν τον τρόπο, 
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τόσο τις δικές τους ζωές όσο και τις ζωές των μελών της οικογένειάς τους (Schmidtke 

et al, 2005). Αναλυτικότερα, τα γενετικά τεστ αξιοποιούνται με στόχο την αύξηση 

της ασφάλειας του ασθενούς ή και την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής 

αγωγής. Παράλληλα, παρέχονται συμβουλές τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους 

συγγενείς τους, οι οποίες μπορούν να αποβούν ζωτικής σημασίας (Skirton et al, 

2010). Ως εκ τούτου, η ύπαρξη ειδικά εκπαιδευμένων νοσηλευτών στη γενετική 

συμβουλευτική θα ήταν ωφέλιμη σε μεγάλο βαθμό για την υλοποίηση αυτών των 

γενετικών υπηρεσιών και των γενετικών τεστ. 

1.3 Επαγγελματίες Υγείας με εξειδίκευση στη γενετική 
 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), υπάρχουν 5 

βασικές κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που φαίνεται να εξειδικεύονται στη 

γενετική (Skirton et al, 2010): 

 Οι κλινικοί γενετιστές 

 Οι γενετικοί σύμβουλοι ή οι γενετικοί εξειδικευμένοι νοσηλευτές 

 Οι μοριακοί γενετιστές 

 Οι κυτταρογενετιστές 

 Οι βιοϊατρικοί ή βιοχημικοί επιστήμονες  

Οδηγίες σχετικά με τις γνώσεις, τις συμπεριφορές, τις ηθικές αξίες και τις 

δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν όλοι οι εξειδικευμένοι στη γενετική 

επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των γενετικών νοσηλευτών, έχουν 

δημοσιευθεί κατά περιόδους τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Αμερική.  
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1.4  Ο ρόλος του γενετικού νοσηλευτή 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Οι χρονολογίες - ορόσημα από την σύλληψη της ιδέας του γενετικού νοσηλευτή 

μέχρι και την σύγχρονη εξέλιξη του είναι οι εξής  

(http://www.nysgeneticcounselors.org/history.php):  

1950 - 1970 

Συζητήσεις σχετικά με γενετικές ασθένειες που επηρέαζαν ενήλικους, οικογένειες,  

κοινότητες  καθώς και σφαιρικής εικόνας συζητήσεις σχετικά με τον κλάδο της 

γενετικής γίνονται  το 1950. Για παράδειγμα η κυστική ίνωση , η μυϊκή δυστροφία, η 

αιμορροφιλία και η νοητική υστέρηση ήταν ασθένειες που απαιτούσαν μια ακριβή 

νοσηλευτική φροντίδα κατά τη δεκαετία του 1950 ενώ παράλληλα στις αρχές της 

συγκεκριμένης χρονικής  περιόδου ήταν εμφανής και η παροχή στήριξης στους 

ασθενείς και στις οικογένειες από τη πλευρά των γενετικών νοσηλευτών.  

 

1960 

Συζητήσεις για τη γενετική που αφορούσε την εγκυμοσύνη και την αναπαραγωγή 

γίνονται το 1960 μέσω της ταυτοποίησης των κληρονομικών μοτίβων και της 

αξιοποίησης της τεχνολογίας για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών και 

σπάνιων μονογονιδιακών  διαταραχών που διαγιγνώσκονται προγενώς, κατά την 

βρεφική ηλικία, την παιδική ή την ενηλικίωση.  Επίσης, κατά την δεκαετία του 1960 

η πρόβλεψη και η παρεμπόδιση ασθενειών (π.χ. απεικόνιση νεογέννητου και 

θεραπεία της φαινυλκετονουρίας) ακμάζει  ενώ οι πρώτες προσπάθειες είχαν 

ξεκινήσει ήδη την προηγούμενη δεκαετία . Έτσι, η ανάγκη των νοσηλευτών για 

εξειδίκευση στην γενετική οδήγησε τον τομέα της  γενετικής νοσηλευτικής εκείνη 

την ίδια  χρονική περίοδο να παρουσιάσει μία σημαντική ανάπτυξη λόγω της όλο και 

συχνότερης εμφάνισης των γενετικών διαταραχών. 

 

 



15 

 

1970 

Η έναρξη  παροχής πληροφοριών και στήριξης σε οικογένειες καθώς και συμβουλές 

για  λήψη αποφάσεων καθίσταται  πιο έντονη κατά  το 1970. 

 

1980   

Έντονες συζητήσεις γίνονται για την σύνδεση της γενετικής με τον καρκίνο και τον 

ρόλο του γενετικού νοσηλευτή πάνω σε ογκολογικά περιστατικά. Η κλινική 

ειδικότητα του καρκίνου ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των  γενετικών 

νοσηλευτών από τις αρχές του 1980 και καθώς εξελισσόταν η έρευνα της γενετικής 

του καρκίνου, ακόμα μεγαλύτερη ήταν και η ενασχόληση και εξειδίκευση του 

γενετικού νοσηλευτή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 

(Gwen Anderson, Rita Black Monsen Genetic nursing: Reflections on the 20th 

century Journal of Nursing Education and Practice, 2014, Vol. 4, No. 5) 

1988 

Η περιγραφή του ρόλου του γενετικού νοσηλευτή εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1988 

όταν ο αριθμός των μελών του Σωματείου Γενετικών Νοσηλευτών και των 

Κοινωνικών Λειτουργών (Genetic Nurses and Social Worker's Association – 

GNSWA) ανέρχονταν στους 59. Οι νοσηλευτές μέχρι τότε πραγματοποιούσαν 

προκλινικές επισκέψεις κατ’ οίκον στα περισσότερα κέντρα, παρευρίσκονταν σε  

κλινικές και επισκέπτονταν τους ασθενείς τους στο σπίτι μετά από  κλινική 

συμβουλευτική. 

 

1994 

Κατά το 1994, μέλη  του GNSWA αποφάσισαν να ιδρύσουν μια ομάδα εργασίας 

(Working Party), στόχος της οποίας θα ήταν η διερεύνηση του ρόλου του γενετικού 

νοσηλευτή στο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και μελλοντικές συστάσεις 

σχετικές με την ανάπτυξη του ρόλου και την μελλοντική εκπαίδευση. Αφορμή για 

αυτή την κίνηση υπήρξε η αμφιλεγόμενη στάση μεταξύ των κέντρων γενετικής για 

την αυτονομία που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του γενετικού νοσηλευτή και την 
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επέκταση του ρόλου του και τις δυνατότητες που μπορεί να διαθέτει μέσα στο 

πλαίσιο του υγειονομικού συστήματος.   

(H Skirton, C Barnes, G Curtis, J Walford-Moore, The role and practice of the genetic 

nurse: report of the AGNC Working PartyJMed Genet 1997;34:141-147) 

 

1998 

Η μονογραφία με τίτλο «Το Πεδίο Εφαρμογής και τα Κριτήρια για Κλινική Πρακτική 

της Γενετικής Νοσηλευτικής» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1998  μετά από 

αναγνώριση από τον Όμιλο Αμερικανών Νοσηλευτών (Αmerican Nurses Association 

– ANA) της γενετικής ως μία ειδικότητα των νοσηλευτών. 

(https://www.americannursetoday.com/genetics-clinical-setting/ 

 

Αρμοδιότητες γενετικού συμβούλου-γενετικού νοσηλευτή 

Οι αρμοδιότητες του γενετικού συμβούλου-γενετικού νοσηλευτή είναι οι εξής 

(European Board of Medical Genetics, 2010):   

 Ταυτοποίηση των αναγκών ενός μεμονωμένου ατόμου ή μιας ολόκληρης 

οικογένειας και χρησιμοποίηση μιας ενσυναισθηματικής και 

προσωποκεντρικής προσέγγισης κατά την παροχή της γενετικής 

συμβουλευτικής. 

 Συλλογή, επιλογή, ερμηνεία, επιβεβαίωση και ανάλυση πληροφορίας (π.χ. 

οικογενειακό ιατρικό  ιστορικό, γενεαλογικό δένδρο, εργαστηριακά 

ευρήματα) σχετικά με την μετάδοση της γενετικής συμβουλευτικής στους 

ασθενείς. 

 Παροχή βοήθειας στους ασθενείς ώστε να κατανοήσουν και να 

προσαρμόσουν τις ιατρικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικογενειακές 

επιπτώσεις της γενετικής συνεισφοράς στην ασθένεια. 

 Εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης ή επανεμφάνισης της νόσου. 

 Παροχή  ακριβούς διαγνωστικής πληροφορίας στους πάσχοντες βασιζόμενη 

στο οικογενειακό ή / και ιατρικό ιστορικό καθώς και σε κάποιο γενετικό τεστ. 

https://www.americannursetoday.com/genetics-clinical-setting/
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 Παροχή εκπαίδευσης και αξιολόγησης της κατανόησης σχετικά με την 

κληρονόμηση, διεξαγωγή τεστ, διαχείριση, πόρους και έρευνα των εκάστοτε 

νοσούντων. 

 Προώθηση ενημερωμένων επιλογών  (κίνδυνοι - οφέλη - περιορισμοί) και 

ψυχολογική προσαρμογή του ατόμου στην ασθένεια ή στο κίνδυνο εμφάνισης 

της μέσω διευκρίνισης των ανησυχιών και των προσδοκιών του. 

 Εφαρμογή εξειδικευμένων γνώσεων με στόχο την διευκόλυνση ατόμων  ή 

οικογενειών για πρόσβαση σε κατάλληλους πόρους υγείας 

συμπεριλαμβανομένων την ιατρική διάγνωση και πόρους για διαχείριση της 

ασθένειας. 

 

   Καθήκοντα και υποχρεώσεις του γενετικού συμβούλου-γενετικού νοσηλευτή 

Ο γενετικός σύμβουλος-γενετικός νοσηλευτής θα πρέπει (European Board of Medical 

Genetics, 2010):  

 Να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα του ασθενή σύμφωνα με τις συστάσεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). 

 Να εργάζεται με βάση τους νομικούς και ηθικούς περιορισμούς του 

συστήματος υγείας κάθε χώρας στην οποία κάνει πρακτική. 

 Να παρέχει ισότιμη πρόσβαση υπηρεσιών χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις σε 

επίπεδο εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού 

προσανατολισμού. 

 Να προστατεύει και να διατηρεί το ιατρικό απόρρητο κάθε ασθενούς. 

 Να προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για την ποικιλία επιλογών που είναι 

διαθέσιμες στον ασθενή ενώ παράλληλα να σέβεται και τη λήψη αποφάσεων 

του ίδιου σύμφωνα με τις δικές του πεποιθήσεις και αξίες. 
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Δεξιότητες και προσόντα γενετικού συμβούλου – γενετικού νοσηλευτή 

Κατά την άσκηση του επαγγέλματος ο γενετικός σύμβουλος-γενετικός νοσηλευτής  

θα πρέπει να είναι σε θέση να (European Board of Medical Genetics, 2010):  

 Αποφεύγει οποιαδήποτε κατάχρηση της επαγγελματικής σχέσης με τον 

ασθενή.  

 Επιδεικνύει οργανωτικότητα και να θέτει σε προτεραιότητα τις ανάγκες του 

ασθενούς σε κάθε περιστατικό. 

  Διατηρεί καθαρά, σύγχρονα και ακριβή ιατρικά αρχεία. 

 Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του ώστε οι στόχοι μια καλής πρακτικής 

να επιτυγχάνονται. 

 Δρα ως συνήγορος για τους χρήστες των υπηρεσιών και ανάλογα με την 

περίπτωση να αναφέρει οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια του 

ασθενούς ή την ποιότητα της προτεινόμενης θεραπείας. 

 Συμμετέχει σε κλινική και συμβουλευτική επίβλεψη καθώς και ως μέλος 

ομάδας ενός ευρύτερου υγειονομικού δικτύου. 

 Είναι συνειδητοποιημένος σχετικά με τις προσωπικές του γνώσεις και 

περιορισμούς που τίθενται κατά την άσκηση του επαγγέλματος του ώστε να 

παρέχει όλες τις δυνατές επιλογές διαχείρισης κατάστασης του ασθενούς. 

 Παρουσιάζει ευκαιρίες στους ασθενείς του για συμμετοχή σε ερευνητικά 

πρoγράμματα. 

 Σχεδιάζει, να οργανώνει και να μεταδίδει την επαγγελματική του γνώση τόσο 

σε συναδελφικό επίπεδο όσο και στον υπόλοιπο κόσμο με παρεμφερείς 

ειδικότητες ή μη. 

 Βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω 

αδιάλειπτης επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
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1.5 Ανάγκη γενετικής εξειδίκευσης στους νοσηλευτές 
 

Σύμφωνα με το Διεθνές συμβούλιο νοσηλευτών, η «επάρκεια» (competence) ορίζεται 

ως το επίπεδο απόδοσης που προκύπτει από την εφαρμογή των κατάλληλων 

δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και της αξιοποίησης της επαγγελματικής κρίσης. Οι 

νοσηλευτές αποτελούν μια ανεξάρτητη κατηγορία των επαγγελματιών υγείας, και 

συνεπώς, αναμένεται να επιδεικνύουν το κατάλληλο επίπεδο επάρκειας στον τομέα 

όπου εργάζονται (Skirton et al, 2012).  

Σήμερα, οι επιστημονικές εξελίξεις στη γενετική και στη γονιδιωματική έχουν 

οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό των εννοιών της υγείας και της ασθένειας, και 

έχουν προκαλέσει μια σημαντική μεταβολή στην κλινική πρακτική για όλους τους 

επαγγελματίες υγείας (Greco et al, 2011). Δεδομένης, μάλιστα, της εξαιρετικά συχνής 

εμπλοκής της γενετικής στις διάφορες ασθένειες που υπάρχουν σήμερα, οι 

νοσηλευτές καλούνται πολλές φορές να διαθέτουν γνώσεις γενετικής και να 

εστιάζουν σε αυτόν τον τομέα, από νοσηλευτικής πάντοτε πλευράς (Skirton et al, 

2012).  

Ο γενετικός νοσηλευτής είναι νοσηλευτής με ιδιαίτερη  εκπαίδευση και 

γνώσεις στη Γενετική. Στην Ευρώπη, οι γενετικοί νοσηλευτές ή γενετικοί σύμβουλοι 

έχουν εδραιωθεί μόνο σε 18 χώρες, και είναι υπεύθυνοι για τη λήψη του 

οικογενειακού ιστορικού, την διεξαγωγή και την επεξήγηση των γενετικών έλεγχων, 

και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών στους ασθενείς. Σήμερα, 

εντοπίζεται διαφορετικός αριθμός γενετικών συμβούλων και γενετικών νοσηλευτών 

στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν (Ad Hoc Genetic Nurse 

and Counsellor Accreditation Committee of the ESHG, 2012): 

 

Χώρες Γενετικοί σύμβουλοι 

Δανία 10 
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Γαλλία 75 

Ισλανδία 1 

Ολλανδία 65 

Ιρλανδία 7 

Σουηδία 10 

Πορτογαλία 1 

Νορβηγία 17 

 

Χώρες Γενετικοί νοσηλευτές  

Δανία 10 

Ρουμανία 20 

Φιλανδία  20 

Σουηδία 10 

Ιρλανδία 2 

Ην. Βασίλειο 20 

Ιταλία 37 

Ελβετία  3 

 

Οι γενετικοί νοσηλευτές φροντίζουν τους ασθενείς που έχουν αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης γενετικών νόσων ή τους ασθενείς που έχουν ήδη προσβληθεί από 

κάποιο γενετικό νόσημα, ή από κάποιο πολυπαραγοντικό νόσημα όπως είναι, μεταξύ 

άλλων, η καρδιακή νόσος, ο καρκίνος, η νόσος του Αλτσχάιμερ, ο σακχαρώδης 

διαβήτης.. Επιπλέον, οι γενετικοί νοσηλευτές αναλαμβάνουν την επεξήγηση της 

εκτίμησης του κινδύνου, των αποτελεσμάτων και την παροχή ειδικών συμβουλών 
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στους ασθενείς σχετικά με την ασθένεια από την οποία πάσχουν ή από την οποία 

κινδυνεύουν να νοσήσουν στο μέλλον. Έτσι, γίνεται σαφές πως ο ρόλος του 

γενετικού νοσηλευτή είναι εξαιρετικά σημαντικός, ιδίως ως προς την παροχή 

πληροφοριών, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, την ψυχολογική στήριξη και την 

καθοδήγηση των ασθενών ή των ατόμων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 

ανάπτυξης μιας γενετικής νόσου(https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-

nurse/). 

Ο ρόλος του γενετικού νοσηλευτή είναι ιδιαίτερος, καθώς πολλές φορές οι 

ασθενείς θεωρούν εξίσου πολύτιμες τις απόψεις και τις συμβουλές που παρέχονται 

από τους εξειδικευμένους γενετικούς νοσηλευτές και από τους εξειδικευμένους στη 

γενετική ιατρούς (Barnoy et al, 2010). Στο πλαίσιο αυτό, οι νοσηλευτές καλούνται 

πλέον να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στους τομείς της βιολογίας, 

της ηθικής και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που σχετίζεται με μια οικογενειακή 

κατάσταση (Kirk&Tonkin, 2009). 

Οι γενετικοί νοσηλευτές ή σύμβουλοι μπορούν να έχουν ρόλο στην παροχή 

υπηρεσιών γενετικής συμβουλευτικής σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις υγείας, 

και ιδίως όταν δεν απαιτούνται διαγνωστικές ικανότητες λόγω της προγενέστερης 

ταυτοποίησης του προβλήματος σε μια οικογένεια.(π.χ. προγεννητικός 

έλεγχος)(O’Shea et al, 2011; Quaid, 2011; Skirton et al, 2013). 

Πολλές φορές, η παροχή γενετικών υπηρεσιών περίθαλψης από τους νοσηλευτές 

ανήκει μέσα σε ένα γενικότερο σύνολο πολύ-επιστημονικών κλινικών και υπηρεσιών 

που εξασφαλίζουν πως οι ασθενείς, καθώς και οι οικογένειές τους, έχουν πρόσβαση 

σε μια καλά οργανωμένη, συντονισμένη περίθαλψη. Ένα πεδίο, λοιπόν, της 

ανάπτυξης των πολύ-επιστημονικών αυτών γενετικών υπηρεσιών βασίζεται στην 

αξιοποίηση κλινικού προσωπικού, όπως οι νοσηλευτές, που δεν έχουν ιατρική 

εκπαίδευση, αλλά διαθέτουν άλλες σχετικές, κλινικές ειδικότητες και δεξιότητες. 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, ο αριθμός των γενετικών νοσηλευτών που εργάζονται στην 

Ευρώπη είναι σχετικά μικρός, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ειδικότητες υγείας. Ο 

μικρός αυτός αριθμός γενετικών νοσηλευτών πολλές φορές εμποδίζει την ύπαρξη 

μιας πλήρους, πολύ-επιστημονικής ομάδας που θα εξασφαλίζει πολύπλευρη φροντίδα 

και περίθαλψη για τον ασθενή και την οικογένειά του (Skirton et al, 2013). -- 

https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-nurse/
https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-nurse/
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Σε λίγες χώρες της Ευρώπης, ο τίτλος  του γενετικού συμβούλου παρέχεται όχι 

μόνο σε ιατρούς, αλλά και σε επιστήμονες με άλλο επιστημονικό υπόβαθρο, όπως 

είναι βιολογία, η ψυχολογία, η γενετική ή η νοσηλευτική, που έχουν ολοκληρώσει 

κάποιο ειδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί. Ο 

γενετικός νοσηλευτής δεν είναι ανεξάρτητος των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας 

με γενετική εξειδίκευση, αλλά δεν παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες (Cordier et al, 2012).  

Είναι γεγονός πως υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, αλλά 

και διαφορές ανάμεσα στις διάφορες χώρες, σχετικά με το εάν ένας γενετικός 

νοσηλευτής θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει ένα γενετικό τεστ χωρίς άμεση ιατρική 

παρέμβαση, ή όχι (Skirton et al, 2013). 

  

 

 

 

 

1.6 Εκπαίδευση γενετικών νοσηλευτών 

 

Γενικά 

Η ιδιαιτερότητα του γενετικού νοσηλευτή έγκειται στο ότι εκείνος καλείται να 

«συνδέσει» τον ασθενή με τη γενετική μέσω της παροχής γενετικών συμβουλών, της 

ανάλυσης και επεξήγησης των σχετικών αποτελεσμάτων, την καθοδήγησή του, και 

την ψυχολογική στήριξή του. Αντίθετα, η διάγνωση και η παροχή συγκεκριμένων 

οδηγιών και θεραπειών δεν ανήκουν στις δικές τους αρμοδιότητες Το επάγγελμα του 

νοσηλευτή περιλαμβάνει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και είναι 

απαραίτητο για να καλύπτει το χάσμα μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας που είναι 

αποτελεσματικές στη φροντίδα της υγείας και την επιτυχή υιοθέτησή τους στην 

πράξη για τη βελτίωση της. Στο πλαίσιο αυτό, οι γενετικοί νοσηλευτές είναι μια 

ιδιαίτερη κατηγορία επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι κατέχουν γνώσεις γενετικής και 
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γονιδιωματικής, έχουν εκπαιδευτεί για την αξιολόγηση του κινδύνου νόσησης των 

μελών μιας οικογένειας βάσει του ιστορικού της, και αναλαμβάνουν την παροχή 

συμβουλών και βοήθειας για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας υγείας των 

ασθενών και των οικογενειών τους. (Calzone et al, 2010b). 

Παραδοσιακά, οι υπηρεσίες κλινικής γενετικής ισοδυναμούν με την παροχή γενετικής 

διάγνωσης και συμβουλών γενετικής στους ασθενείς ή σε ολόκληρες οικογένειες που 

επηρεάζονται από μια σχετικά σπάνια νόσο που οφείλεται σε κάποια γονιδιακή 

μετάλλαξη ή σε κάποια χρωμοσωματική ανωμαλία (Godino et al, 2013).  (Lashley, 

2005; Godino et al, 2013).  

 

Εικόνα 1Γενεαλογικό δέντρο πέντε γενεών για ανωμαλίες του οπτικού δίσκου (http://www.glaucoma-

genetics-lab.org/research/coda).  

Ως απόκριση στις αυξημένες αναφορές για την ανάγκη γενετιστών και 

ανταπόκρισης στις ανάγκες των ασθενών για γενετική συμβουλευτική, εδώ και πολλά 

χρόνια έχει προταθεί η παροχή ορισμένων γενετικών υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας (Bankhead et al, 2001). Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες γενετικής 

συμβουλευτικής πρέπει να παρέχονται από περισσότερους επαγγελματίες υγείας, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η ανταπόκριση στον υψηλό αριθμό των σχετικών αναγκών 

(Godino et al, 2013). Έτσι, μια κατηγορία από τους επαγγελματίες υγείας που 

επωμίσθηκαν την υποχρέωση λήψης του οικογενειακού ιστορικού των ασθενών και 

την παροχή συμβουλών σε εκείνους ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας νόσου, 

βάσει γενετικής και οικογενειακού ιστορικού, και του τρόπου διαχείρισης της 

υπάρχουσας κατάστασης, ήταν και εκείνη των νοσηλευτών (Bankhead et al, 2001).    

 

http://www.glaucoma-genetics-lab.org/research/coda
http://www.glaucoma-genetics-lab.org/research/coda
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Η ιδιαιτερότητα του γενετικού νοσηλευτή-Βασικές γνώσεις 

Ο ρόλος του γενετικού νοσηλευτή ουσιαστικά είναι η παροχή νοσηλευτικής 

γενετικής καθοδήγησης, η επεξήγηση των γενετικών πληροφοριών και η παροχή 

συμβουλών και στήριξης σε ασθενείς και οικογένειες με μια συγκεκριμένη γενετική 

διαταραχή ή με ανάγκη για ειδικές υπηρεσίες γενετικής (Godino et al, 2013). Για την 

επίτευξη του συγκεκριμένου ρόλου, οι γενετικοί νοσηλευτές καλούνται να διαθέτουν 

σημαντικές, γνώσεις γενετικής και ιατρικής γενετικής, καθώς και να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικά σε συγκεκριμένα καθήκοντα ( Skirton et al, 2010). 

Αναλυτικότερα, οι βασικές γνώσεις που οφείλουν οπωσδήποτε να διαθέτουν οι 

γενετικοί νοσηλευτές είναι οι ακόλουθες (Malherbe et al, 2017): 

 Οι βασικές αρχές της γενετικής 

 Η δεοντολογία και η πρακτική εξάσκηση της γενετικής συμβουλευτικής 

 Η εκτίμηση του γενετικού κινδύνου εμφάνισης κάποιας διαταραχής 

 Η γνώση της σημασίας των γενετικών ελέγχων 

 Η γνώση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των γενετικών ελέγχων 

 Η γνώση του πότε είναι απαραίτητο να απευθυνθούν οι ίδιοι ή να 

παραπέμψουν το άτομο σε άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως είναι οι 

ιατροί γενετιστές 

Σε πρακτικό, ωστόσο, επίπεδο, οι αρμοδιότητες των γενετικών νοσηλευτών είναι 

πολύ περισσότερες, και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα (Skirton et al, 1997): 

 Η διεξαγωγή επισκέψεων στο σπίτι των ατόμων πριν την επίσκεψή 

τους στην κλινική για την λήψη πληροφοριών, την κατασκευή του 

γενεαλογικού δέντρου, την ανακάλυψη των οικογενειακών ανησυχιών και την 

παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκάστοτε κατάσταση και τις γενετικές 

υπηρεσίες. 

 Η λήψη δειγμάτων αίματος για τις γενετικές μελέτες. 

 Η συμμετοχή τους στις κλινικές. 
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  Η επικοινωνία με τους ασθενείς  που δεν θα επισκεφτούν ιατρό, στο 

σπίτι ή στην κλινική, προκειμένου να τους παρέχουν γενετικές πληροφορίες 

και γενετική συμβουλευτική. 

 Η πραγματοποίηση επισκέψεων στο σπίτι των ασθενών  ύστερα από 

την κλινική, προκειμένου να ενισχύσουν τις παρεχόμενες γενετικές 

πληροφορίες και να τους προσφέρουν περαιτέρω συμβουλές. 

 Η παροχή υποστηρικτικής συμβουλευτικής στους ασθενείς με ειδικές 

ανάγκες. 

 Η οργάνωση των προγεννητικών εξετάσεων. 

 Η διατήρηση των γενετικών μητρώων. 

 Η προετοιμασία των κλινικών, όπως είναι για παράδειγμα η οργάνωση 

των κλινικών προγραμμάτων και η καταγραφή ειδικών σημειώσεων. 

 Η παρουσία τους σε κλινικές συναντήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός 

του τμήματος που ανήκουν. 

 Η ανάληψη καθηκόντων διαχείρισης. 

 Η εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για τη δική τους ανάπτυξη. 

 Η εποπτεία και υποστήριξη του υπόλοιπου προσωπικού. 

 Η εκπαίδευση του υπόλοιπου προσωπικού ή άλλων επαγγελματιών. 

 Η επαφή και σύνδεση των υπόλοιπων επαγγελματικών ομάδων, όπως 

το κλινικό ή το εργαστηριακό προσωπικό με άλλες ειδικότητες. 

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τους γενετικούς 

νοσηλευτές, ακόμη και νοσηλευτές άλλων ειδικοτήτων οφείλουν να έχουν  γνώσεις 

γενετικής, έτσι ώστε να είναι επαρκής η παροχή φροντίδας στους ασθενείς τους 

(Skirton et al, 2010). 
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Εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

Οι γενετικοί νοσηλευτές μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να 

προετοιμαστούν κατάλληλα για το ρόλο τους μέσω της συμμετοχής τους σε ειδικά, 

εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα για γενετικούς συμβούλους. Τέτοια 

ειδικά προγράμματα υπάρχουν σήμερα σε 7 συνολικά χώρες : (Cordier et al, 2012). 

 

Χώρες 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Γαλλία 

Νορβηγία 

Ολλανδία 

Ρουμανία 

Πορτογαλία 

Τουρκία 

 

Ο αριθμός των ατόμων που γίνονται δεκτά σε τέτοιου είδους προγράμματα 

διαφέρει σημαντικά μεταξύ των προγραμμάτων, και συγκεκριμένα, κυμαίνονται 

μεταξύ 2 ατόμων και 18 ατόμων ανά έτος. Το γενετικό υπόβαθρο και η 

επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση που αποκτώνται από τα διάφορα υπάρχοντα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλλουν επίσης σημαντικά ανάμεσά τους (Cordier et 

al, 2012). 

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η επαγγελματική προετοιμασία για το ρόλο 

του γενετικού νοσηλευτή διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ των διαφορετικών χωρών, Για 
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παράδειγμα, στη Γαλλία, όπου υπάρχει νομικώς κατοχυρωμένο το επάγγελμα του 

γενετικού συμβούλου και νοσηλευτή, μόνο οι γενετικοί νοσηλευτές που έχουν στην 

κατοχή τους κάποιο μεταπτυχιακό δίπλωμα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα. 

Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο στη Γαλλία, ενώ στις άλλες χώρες, οι 

γενετικοί νοσηλευτές μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα και χωρίς μεταπτυχιακό 

δίπλωμα (Cordier et al, 2012). 

Πρακτική Άσκηση 

Το πρακτικό κομμάτι του προγράμματος εκπαίδευσης θα πρέπει να καλύπτει 

τουλάχιστον το 50% των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Το 25% τουλάχιστον 

αυτών των ωρών πρακτικής θα πρέπει να καλυφθούν από τον ειδικευόμενο σε ένα 

κέντρο γενετικής υπό την καθοδήγηση ενός γενετικού συμβούλου η ενός έμπειρου 

ιατρικού γενετιστή. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης της γενετικής 

συμβουλευτικής, ο ειδικευόμενος σημειώνει μια σταδιακή πρόοδο η οποία 

περιλαμβάνει την μετάβαση του από τη θέση του παρατηρητή αρχικά, σε έναν πιο 

ενεργό ρόλο στην παροχή περίθαλψης υπό συνθήκες επίβλεψης. Κατά το διάστημα 

της πρακτικής άσκησης ο διδασκόμενος οφείλει να αποκτήσει τις εξής δεξιότητες (Ad 

Hoc Genetic Nurse and Counsellor Accreditation Committee of the ESHG, 2012):  

 Να αναπτύξει συνείδηση σχετικά με τον επαγγελματικό ρόλο του 

γενετικού συμβούλου 

 Να αναπτύξει την επικοινωνία και τις συμβουλευτικές του ικανότητες. 

 Να μεταβαίνει πιο άμεσα και αποτελεσματικά από την θεωρία στην 

πράξη. 

 Να κατανοεί τους ρόλους των μελών μιας πολύ-επιστημονικής ομάδας. 

 Να είναι ικανός να διαχειρίζεται υπεύθυνα διάφορα περιστατικά. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί  ότι οι ειδικευόμενοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης  θα πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία πάνω στην αναπαραγωγική και 

παιδιατρική γενετική καθώς και στην γενετική του καρκίνου. 
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Αξιολόγηση  επάρκειας των γενετικών νοσηλευτών  

Η αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότητας ενός γενετικού νοσηλευτή σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιείται από έμπειρους γενετικούς νοσηλευτές και 

γενετικούς συμβούλους. Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την 

ικανοποιητική ανταπόκριση του αιτούντος στα παρακάτω (Ad Hoc Genetic Nurse and 

Counsellor Accreditation Committee of the ESHG, 2012):  

 Γραπτή εξέταση ενός ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών το οποίο 

εκτιμά την γνώση για την επιστήμη της γενετικής και την ικανότητα 

πραγματοποίησης αξιολόγησης ενός γενετικού κινδύνου. Η εξέταση 

διεξάγεται διαδικτυακά και υπό την επίβλεψη ενός αρχαιότερου 

συναδέλφου. 

 Συμπλήρωση ενός καταλόγου τουλάχιστον 50 περιστατικών που 

υποδεικνύει την επάρκεια του αιτούντος. Ο κατάλογος πρέπει να 

επικυρωθεί από τον επιβλέποντα του αιτούντος. 

 Κατάθεση 2 αναφορών. H σύνταξή τους πραγματοποιείται από έναν 

αρχαιότερο συνάδελφο ο οποίος μπορεί να είναι είτε συστημένος 

γενετικός νοσηλευτής και γενετικός σύμβουλος είτε ιατρικός γενετιστής ο 

οποίος εργαζόταν στενά με τον αιτούμενο τουλάχιστον 2 χρόνια κατά την 

προετοιμασία του τελευταίου για την εγγραφή του. Στόχος των αναφορών 

αυτών είναι να επιβεβαιώσουν ότι ο αιτών : 

α) Εργάζεται σύμφωνα με τον  Ευρωπαϊκό γενετικό συμβουλευτικό Κώδικα 

Ηθικής. 

β) Είναι ικανός να διαχειρίζεται κλινικά περιστατικά. 

γ) Διενεργεί συμβουλευτική και κλινική επίβλεψη. 

δ) Διατηρεί τις επαγγελματικές του γνώσεις και δεξιότητες. 

στ) Αλληλεπιδρά με μέλη πολυσυλλεκτικής - επιστημονικής ομάδας. 

 Σύνταξη δύο μελετών με περιστατικά που θα επικεντρώνονται τόσο στην 

αξιοποίηση των προσωπικών του δυνατοτήτων όσο και στις ηθικές πτυχές 

της πρακτικής. 
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 Δημιουργία μητρώου συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των 2 

προηγούμενων χρόνων. Ο αιτών θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 30 ώρες 

συνεχόμενης εκπαίδευσης κάθε χρόνο και από αυτές οι 10 ώρες θα πρέπει 

να έχουν καλυφθεί μέσω συνεδριών και εκπαιδευτικών μαθημάτων. Οι 

υπόλοιπες ώρες περιλαμβάνουν την προσωπική μελέτη επιστημονικών 

άρθρων, παρακολούθηση σεμιναρίων και προετοιμασία για διδασκαλία. 

 

 

 

Αξιολόγηση  επάρκειας των γενετικών συμβούλων 

Τα προαπαιτούμενα για την ευρωπαϊκή εγγραφή των γενετικών συμβούλων είναι τα 

εξής (Ad Hoc Genetic Nurse and Counsellor Accreditation Committee of the ESHG, 

2012): 

  Μεταπτυχιακό προγράμμα πάνω στην γενετική συμβουλευτική και 

τουλάχιστον διετή εργασία ως γενετικός σύμβουλος με ταυτόχρονη 

συμπλήρωση ενός φακέλου εργασιών (portfolio) αποτελούμενου από έναν 

επικυρωμένο κατάλογο τουλάχιστον 50 περιστατικών και σύνταξη 2 

αναφορών. 

 Παρακολούθηση μαθημάτων για ένα χρόνο πάνω στην γενετική 

συμβουλευτική και συμπλήρωση 3 χρόνων εμπειρίας με ταυτόχρονη 

συμπλήρωση ενός portfolio αποτελούμενου από έναν επικυρωμένο 

κατάλογο τουλάχιστον 50 περιστατικών και σύνταξη 2 αναφορών. 

 Μηδενική παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων πάνω στην γενετική 

συμβουλευτική αλλά 4ετή εμπειρία με ταυτόχρονη συμπλήρωση ενός 

ολοκληρωμένου portfolio. 

Περιεχόμενο μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που είναι απαραίτητο για την απόκτηση επάρκειας 

γενετικού συμβούλου θα πρέπει να έχει ως βασικούς άξονες και να καλύπτει τα 

παρακάτω θέματα (Ad Hoc Genetic Nurse and Counsellor Accreditation Committee 

of the ESHG, 2012):   
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Α) Συμβουλευτικές ικανότητες  Κατά το στάδιο αυτό ο διδασκόμενος αποκτά 

γνώσεις σχετικά με την φιλοσοφία και τη θεωρία της γενετικής συμβουλευτικής ενώ 

παράλληλα μαθαίνει να αφομοιώνει κατάλληλους τρόπους αποτελεσματικής 

επικοινωνίας με τον ασθενή, να εκτιμά το ψυχολογικό του επίπεδο, να διευκολύνει 

την λήψη αποφάσεων του καθώς και να εφαρμόζει κλινική και συμβουλευτική 

επίβλεψη.  

Β) Ψυχολογικά ζητήματα  Θεμελιώδης στόχος του μαθήματος αυτού είναι ο 

εκπαιδευόμενος να καταστεί ικανός να διαχειρίζεται ένα εύρος ασθενειών (καρδιακές 

νόσοι , νευρολογικές, αιματολογικές) και να μάθει να προετοιμάζει ψυχολογικά τον 

ασθενή τόσο για την αντιμετώπιση μιας νόσου όσο και για την διενέργεια ιατρικών 

εξετάσεων. 

Γ) Γενετική Ανθρώπου  Το περιεχόμενο του μαθήματος προσφέρει την ευκαιρία 

στον διδασκόμενο να αποκτήσει  γνώσεις σχετικά με την δομή του DNA, τα γονίδια 

τα χρωμοσώματα, τις μεταλλάξεις και τις επιδράσεις τους, την μείωση, τη μίτωση,την 

γαμετογένεση, τα μοτίβα κληρονόμησης, πολυπαραγοντικές ασθένειες καθώς και 

μεθόδους ανίχνευσης ανωμαλιών και παθολογικών γονιδίων. Έτσι, με την εξοικείωση  

των παραπάνω θα επιτευχθούν η ερμηνεία γενεαλογικού δένδρου, η επεξήγηση 

γενετικών θεμάτων και η συσχέτιση εμφάνισης των ασθενειών με τυχόν μεταλλάξεις 

ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες. 

Δ) Βιοηθική  Εκμάθηση των ηθικών αρχών και περιορισμών που τίθενται κατά την 

άσκηση του επαγγέλματος του γενετικού συμβούλου σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο 

έχει ως κύριο μέλημα το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 

(συμπεριλαμβανόμενων και των εμβρύων) και στις προσωπικές πεποιθήσεις και 

αξίες. 

Ε) Πρακτική προετοιμασία  Κατά τη διάρκεια της πρακτικής προετοιμασίας, ο 

εκπαιδευόμενος  μαθαίνει τη δομή του συστήματος υγείας της χώρας στην οποία 

κάνει πρακτική, τον αντίκτυπο που έχει μια γενετική ασθένεια σε μεμονωμένα άτομα 

ή σε ολόκληρη οικογένεια αλλά και τις απαραίτητες επικοινωνιακές ικανότητες με 

τον ασθενή. 

ΣΤ) Έρευνα και Εκπαίδευση Απόκτηση γνώσεων πάνω σε ερευνητικές 

εκπαιδευτικές μεθόδους σχετικές με την γενετική συμβουλευτική πρακτική με 
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συνέπεια την δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης  τόσο στους ασθενείς όσο και στους 

επαγγελματίες υγείας. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η τρέχουσα ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

των νοσηλευτών δεν προετοιμάζει επαρκώς τους νοσηλευτές για τον ρόλο που θα 

χρειαστεί μετέπειτα να εξυπηρετήσουν. Το κλινικό και διδακτικό περιεχόμενο της 

γενετικής και της γονιδιωματικής δεν είναι συγκεκριμένα σε όλα τα προγράμματα 

προετοιμασίας των γενετικών νοσηλευτών, με αποτέλεσμα να αφήνεται ένας μεγάλος 

αριθμός νοσηλευτών απροετοίμαστοι να αναλάβουν τη βελτίωση της υγείας των 

ανθρώπων μέσω της παροχής γενετικών συμβουλών (Calzone et al, 2010b).  

Παλαιότερα, παρατηρήθηκε σημαντική έλλειψη εκπαίδευσης των νοσηλευτών 

στη γενετική και τη γονιδιωματική, Για το λόγο αυτό, η Αμερικάνικη Ένωση 

Κολλεγίων Νοσηλευτικής (“American Association of Colleges of Nursing”, AACN) 

αναθεώρησαν την βασική εκπαίδευση των νοσηλευτών στο προπτυχιακό επίπεδο, και 

ενσωμάτωσαν τις γενετικές και γονιδιωματικές γνώσεις ως βασικές στο πρόγραμμα 

της εκπαίδευσης αυτής. Ορισμένες επαγγελματικές νοσηλευτικές οργανώσεις 

περιλαμβάνουν ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα γενετικής και γονιδιωματικής, και 

οι επαγγελματικές οργανώσεις υποστηρίζουν τις δεξιότητες στη γενετική 

νοσηλευτική (Calzone et al, 2010b). 

Παρόλο που η προετοιμασία των νοσηλευτών για τη σημερινή γονιδιωματική 

εποχή αναγνωρίζεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι πόροι των σχετικών σχολών 

είναι πενιχροί και απουσιάζουν οι χρηματοδοτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα 

που ενσωματώνουν τη γενετική και τη γονιδιωματική στα προγράμματα αυτά 

σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να 

διασφαλιστεί ότι όλα τα νοσηλευτικά  εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ικανά να 

παρέχουν γενετικές γνώσεις στους νοσηλευτές (Calzone et al, 2010b).       

 Σήμερα, στην Αγγλία, προκειμένου να γίνει κάποιος γενετικός νοσηλευτής, πρέπει 

να ολοκληρώσει πρώτα το προπτυχιακό πρόγραμμα «Bachelor of Science of 

Nursing» (BSN) και να περάσει τις εξετάσεις NCLEX – RN. Οι εγγεγραμμένοι 

νοσηλευτές που έχουν το συγκεκριμένο πτυχίο μπορούν να ξεκινήσουν το κλινικό 

τους έργο. Ωστόσο, πολλοί γενετικοί νοσηλευτές χρειάζεται να αποκτήσουν και ένα 

μεταπτυχιακό δίπλωμα στη γενετική νοσηλευτική και μια πιστοποίηση ως «έμπειροι 

γενετικοί νοσηλευτές» . Όταν ένας νοσηλευτής ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
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«Master’s of Science in nursing” και παρακολουθήσει συνολικά 1.500 ώρες 

πρακτικής στην ειδικότητα της γενετικής, μπορεί να λάβει πιστοποίηση ως 

«Advanced Genetics Nurse» (https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-

nurse/). 

Συνολικά, τα προγράμματα γενετικής νοσηλευτικής απαιτούν ένα πτυχίο 

BSN(Bachelor of science of nursing) και μια ενεργή άδεια RN (“Registered 

Nursing”). Ωστόσο, λόγω της περίπλοκης φύσης των γενετικών ελέγχων και της 

προδιάθεσης, πολλές θέσεις απαιτούν επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα με έμφαση στη 

γενετική νοσηλευτική και μια επαγγελματική πιστοποίηση ως «Advanced Genetics 

Nurse”   (https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-nurse/).   

https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-nurse/
https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-nurse/
https://www.registerednursing.org/specialty/genetic-nurse/
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Κεφάλαιο 2 

2.1 Καρκίνος και Γενετική 
 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά στη γενετική κατέχουν 

οι κληρονομικοί καρκίνοι, όπως είναι οι κληρονομικοί τύποι καρκίνου του μαστού, 

και οι κληρονομικοί τύποι καρκίνου των ωοθηκών (Birkbak et al, 2013; Majeed et al, 

2014).  

Είναι γεγονός πως το οικογενειακό ιστορικό εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία 

του καρκίνου του μαστού (Majeed et al, 2014). Από τις μεταλλάξεις που σχετίζονται 

με τους κληρονομικούς καρκίνους του μαστού, η υψηλότερη συχνότητα εμφανίζεται 

στις μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 (Scherr et al, 2014). Παράλληλα, 

έχουν βρεθεί και μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια, όπως είναι το TP53, το ERCC4 και το 

FANCQ, που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων 

καρκίνου του μαστού (Damineni et al, 2014; Kohlhase et al, 2014). Οι μεταλλάξεις 

στη γονιδιακή έκφραση συνεισφέρουν περίπου στο 5 έως 10% όλων των 

περιπτώσεων καρκίνου του μαστού (Majeed et al, 2014). 

Εκτός, όμως, από τον καρκίνο του μαστού, οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 

και BRCA2 είναι υπεύθυνες και για ορισμένους κληρονομικούς τύπους καρκίνου των 

ωοθηκών. Η ανίχνευση των συγκεκριμένων μεταλλάξεων δεν βοηθά μόνο στον 

προσδιορισμό της προδιάθεσης ενός ατόμου για ανάπτυξη καρκίνου και στην 

πρόληψη, αλλά και στη διαφορετική θεραπεία των γυναικών που έχουν ήδη νοσήσει. 

Για παράδειγμα, είναι γνωστό πως οι γυναίκες που φέρουν τις συγκεκριμένες 

μεταλλάξεις παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στη χημειοθεραπεία που 

περιλαμβάνει φάρμακα της οικογένειας των πλατινών (Birkbak et al, 2013). 

Οι φορείς των γενετικών μεταλλάξεων που ευθύνονται για κάποια 

κληρονομική μορφή καρκίνου, ή άλλης ασθένειας, υποβάλλονται σε ορισμένες 

επιπρόσθετες εξετάσεις, συγκριτικά με τους μη φορείς. Αναλυτικότερα, η πρόληψη 

της εμφάνισης μιας ασθένειας με ισχυρή γενετική επίδραση περιλαμβάνει τις συχνές 

εξετάσεις και ελέγχους, τη λήψη κατάλληλων φαρμάκων, ακόμη και την εφαρμογή 

προληπτικής χειρουργικής επέμβασης. Για την πραγματοποίηση όλων αυτών των 
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διαδικασιών, οι φορείς πρέπει να ενημερώνονται, να βοηθιούνται και να λαμβάνουν 

υπόψη τους τις συμβουλές από ειδικούς, γενετικούς συμβούλους (Scherr et al, 2014). 

Τα άτομα που παρουσιάζουν πρώτο βαθμό συγγένειας με κάποιο άτομο που 

έχει ιστορικό κάποιου κληρονομικού καρκίνου ενδέχεται να μην αναπτύξουν ποτέ 

καρκίνο οι ίδιοι, ωστόσο, πολλοί από αυτούς υπερεκτιμούν τον κίνδυνο και 

αντιμετωπίζουν την υπάρχουσα κατάσταση με περισσότερο άγχος. Η υπερεκτίμηση, 

μάλιστα, του κινδύνου ανάπτυξης ενός κληρονομικού τύπου καρκίνου πολλές φορές 

οδηγεί σε φτωχή συμμόρφωση των ατόμων στις συμπεριφορές έγκαιρης ανίχνευσης 

του καρκίνου που συνιστώνται (Somers et al, 2009). Εκτός, όμως, από τη μη 

συμμόρφωση, η υπερεκτίμηση του κινδύνου για την ανάπτυξη ενός κληρονομικού 

τύπου καρκίνου και το άγχος που προκαλείται από αυτήν σχετίζεται επίσης και με το 

αυξημένο ενδιαφέρον των ατόμων για απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά 

με τον κίνδυνο ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τύπου καρκίνου και τις στρατηγικές – 

μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση του συγκεκριμένου κινδύνου 

(Bowen et al, 2003; Somers et al, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες γενετικής του καρκίνου με 

σκοπό να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κάποιου 

κληρονομικού τύπου καρκίνου, και ιδίως τις γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών, να διευκολύνουν τη χρήση των 

κατάλληλων στρατηγικών μείωσης του υπάρχοντος κινδύνου, και να παρέχουν 

ψυχοκοινωνική στήριξη (Palmero et al, 2007). 

 Τα άτομα με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου λόγω οικογενειακού 

ιστορικού παραπέμπονται σε επίσημη γενετική συμβουλευτική. Ωστόσο, λόγω των 

υψηλών επιπέδων αντίληψης του κινδύνου, του υψηλού άγχους, και του υψηλού 

ενδιαφέροντος για τη λήψη επιπλέον πληροφοριών, πλέον έχουν αναπτυχθεί ειδικά 

πρωτόκολλα γενετικής συμβουλευτικής που απευθύνονται σε άτομα με περιορισμένο 

οικογενειακό ιστορικό καρκίνου (Somers et al, 2009).  Οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται από τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα είναι ικανές να ωφελήσουν ένα 

μεγάλο αριθμό ατόμων, και ειδικά γυναικών χωρίς αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με το 

οικογενειακό τους ιστορικό. Τα πρωτόκολλα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως 

πληροφορίες για τους γενετικούς και τους μη γενετικούς παράγοντες κινδύνου 

ανάπτυξης του δεδομένου τύπου καρκίνου, τους περιορισμούς των γενετικών 

ελέγχων που μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωσή τους, και την υψηλή σημασία 
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του τακτικού ελέγχου για καρκίνο προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο 

έγκαιρη διάγνωση, και κατ’ επέκταση, αντιμετώπιση. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα αυξάνουν τη γνώση των ατόμων αυτών, προάγουν τις 

σωστές πρακτικές για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του 

καρκίνου, εφόσον αυτός εμφανιστεί, και μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα του άγχους 

των ανθρώπων που εμφανίζουν περιορισμένο οικογενειακό ιστορικό καρκίνου 

(Somers et al, 2009).  

 

2.2 Γενετική και διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση 

 

Στη σημερινή εποχή, η γενετική δε συμβάλλει μόνο στη διάγνωση του καρκίνου, 

αλλά μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επιλογή της θεραπείας που θα 

λάβει ένας ασθενής, οδηγώντας, με αυτόν τον τρόπο, στην ονομαζόμενη 

«εξατομικευμένη ιατρική». Αναλυτικότερα, οι συνεχείς εξελίξεις στις τεχνολογίες της 

γενετικής και της γονιδιωματικής έχουν επιτρέψει τον προσδιορισμό ειδικών 

γενετικών δεικτών, οι οποίοι μπορούν να διακρίνουν τον καρκίνο σε υποκατηγορίες, 

διαφορετικής θεραπείας, διαφορετικής πρόγνωσης και διαφορετικής επιβίωσης. 

Βάσει αυτών, επιδιώκεται η εύρεση νέων, εξειδικευμένων φαρμάκων που στοχεύουν 

ειδικά στις μεταλλάξεις των ασθενών ή στα μονοπάτια που προκαλούνται από τα 

διαφοροποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από αυτές τις μεταλλάξεις. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση του πραγματικού προβλήματος, χωρίς πολλές 

άλλες παρενέργειες, όπως συμβαίνει στις πιο γενικές θεραπείες που απευθύνονται σε 

ένα σύνολο ασθενών με διαφορετικές γενετικές βάσεις του ίδιου τύπου καρκίνου 

(Rodriguez–Antona&Taron, 2015). 
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2.3 Ογκολογικοί γενετικοί νοσηλευτές 
 

Σήμερα, είναι γνωστό πως ο καρκίνος δεν αποτελεί μια αποκλειστικά σποραδική 

ασθένεια, αλλά πολλές υποκατηγορίες του μπορεί να οφείλονται σε μεταλλάξεις που 

κληρονομούνται από γενιά σε γενιά. Ως εκ τούτου, είναι δυνατός ο προσδιορισμός 

του κινδύνου εμφάνισης ή επανεμφάνισης ενός είδους καρκίνου στα μέλη μιας 

οικογένειας βάσει του κλασικού γενεαλογικού δέντρου, ή και ακόμη ο προσδιορισμός 

της γενετικής προδιάθεσης ανάπτυξης καρκίνου, βάσει του ελέγχου ύπαρξης ή μη 

μιας συγκεκριμένης μετάλλαξης ή ενός συνόλου μεταλλάξεων που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο τύπου καρκίνο σε ένα άτομο. Ανάλογα με τα ευρήματα αυτά, είναι 

δυνατόν να ακολουθηθούν διαφορετικές διαγνωστικές, προληπτικές και  επιλογής 

θεραπείας  προσεγγίσεις , ανάλογα με την πρόταση ογκολόγου-γενετιστή και την 

επιλογή του ίδιου του ασθενούς. Όλες αυτές οι εξελίξεις στις επιστήμες της γενετικής 

και της γονιδιωματικής έχουν αναβαθμίσει και αυξήσει τις ανάγκες της ογκολογικής 

φροντίδας (Jenkins, 2011). 

Οι ογκολογικοί νοσηλευτές αναλαμβάνουν την ευθύνη μετάφρασης όλου 

αυτού του πολύπλοκου γενετικού και μη υπόβαθρου του καρκίνου στα άτομα και στις 

οικογένειές τους. Για να ανταπεξέλθουν, λοιπόν, στις νέες απαιτήσεις του 

επαγγέλματός τους και να αξιοποιήσουν τη γενετική και τη γονιδιωματική στην 

ογκολογική, νοσηλευτική πρακτική, οι ογκολογικοί νοσηλευτές οφείλουν να 

κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της βιολογίας του καρκίνου (Calzone et al, 

2010). 

 Η χρήση της γενετικής και της γονιδιωματικής στην ογκολογική νοσηλευτική 

πρακτική κρίνεται απαραίτητη για όλους τους ογκολογικούς νοσηλευτές, 

ανεξαρτήτως της ειδικότητας τους, του ρόλου τους ή του πληθυσμού που 

περιθάλπουν (Jenkins, 2011).  

Οι ογκολογικοί ασθενείς μπορούν να αποτελέσουν μοντέλο περίθαλψης και 

φροντίδας βασισμένο σε γνώσεις γενετικής και της γονιδιωματικής, και στη 
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δημιουργία ενός κοινού οράματος σχετικά με το εύρος της πρακτικής που απαιτείται 

από όλες τις νοσηλευτικές ειδικότητες, ώστε να συμβάλουν στην υλοποίηση της 

εξατομικευμένης γενετικής – γονιδιωματικής υγειονομικής περίθαλψης (Jenkins, 

2011). 

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεργασία με τους ογκολόγους και γενετιστές οι 

αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι ογκολογικοί γενετικοί νοσηλευτές είναι οι 

ακόλουθες (Calzone et al, 2010; Jenkins, 2011): 

 Η συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών και του οικογενειακού ιστορικού,  

(τουλάχιστον τρεις γενεές πριν). 

 Η κατασκευή γενεαλογικού δέντρου . 

 Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών και ιστορικών, που εμπεριέχουν 

στοιχεία για πιθανές περιβαλλοντικές, γενετικές και γονιδιωματικές επιρροές 

και κινδύνους. 

 Η επεξήγηση των αποτελεσμάτων των γενετικών ελέγχων στους ασθενείς και 

τις οικογένειές τους. 

 Η διευκόλυνση της παραπομπής των ατόμων σε άλλους εξειδικευμένους στη 

γενετική ή γονιδιωματική, επαγγελματίες υγείας. 

 Ο προσδιορισμός και «διάκριση» των ατόμων που θα έχουν μεγαλύτερο 

όφελος από τις γενετικές και γονιδιωματικές υπηρεσίες και πληροφορίες. 

 Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους για 

πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη γενετική και γονιδιωματική κατάστασή τους 

και για ελεύθερη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της 

κατάστασής τους. 

 Στην ενημέρωση των ασθενών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θρησκεία, η 

κουλτούρα, η γλώσσα και το γνωστικό επίπεδο των ασθενών. 

 Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων φροντίδας που ενσωματώνει την αξιολόγηση των 

γενετικών και γονιδιωματικών πληροφοριών. 
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Σκοπός 
 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της 

αντιμετώπισης της γενετικής διάγνωσης από τον ασθενή, και του ρόλου του 

γενετικού νοσηλευτή. Για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού, τίθενται οι 

παρακάτω επιμέρους στόχοι: 

 Η διερεύνηση των γνώσεων, των στάσεων, των αντιλήψεων και των 

συναισθημάτων των ατόμων απέναντι στη γενετική διάγνωση και στους 

γενετικούς ελέγχους, κυρίως όσον αφορά τον καρκίνο. 

 Η διερεύνηση του ρόλου των γενετικών νοσηλευτών, καθώς και των 

γνώσεων, των απόψεων και των αντιλήψεων αυτών ως προς την παροχή 

γενετικών υπηρεσιών  

 Η διερεύνηση των αισθημάτων των ασθενών απέναντι στον καρκίνο και στη 

γενετική διάγνωση αυτού 

 

 

Μεθοδολογία 
 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, υλοποιήθηκε μια ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας με επίκεντρο το ρόλο των γενετικών νοσηλευτών, και τα 

συναισθήματα των ασθενών μπροστά στη γενετική διάγνωση, κυρίως όσον αφορά 

τον καρκίνο . Η αναζήτηση των επιστημονικών άρθρων που συμπεριλήφθηκαν στη 

συγκεκριμένη ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε στις αναγνωρισμένες βάσεις 

δεδομένων “GoogleScholar” και “Medline / Pubmed”, με τη χρήση των ακόλουθων 

λέξεων – κλειδιών: 
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 Genetics  

 Genomics  

 Genetic diagnosis 

 Genetic testing 

 Genetic role 

 Genetic counseling 

 Genetic predisposition 

 Genetic risk 

 Cancer genetic 

 Nurse 

 Nurse role 

 Nurse opinions 

 Nurse knowledge 

 Nurse attitudes 

 Nursing practice 

 Nurse counseling 

 Nurse education 

 Oncology nurse 

 Patient  

 Patient feelings 

 Patient emotions 

 Patient opinions 

 Patient attitudes 



40 

 

 Patient managements 

 Patient responses 

 Patient expectations 

 Patient impact 

 Patient psychology 

 

Κριτήρια Συμπερίληψης των επιστημονικών άρθρων στην 

παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν τα επιστημονικά άρθρα ώστε να 

συμπεριληφθούν στην παρούσα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι τα ακόλουθα: 

 Τα επιστημονικά άρθρα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 

δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, προκειμένου να βασιστεί η 

παρούσα μελέτη σε έγκυρες πληροφορίες.  

 

 Τα επιστημονικά άρθρα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι γραμμένα 

στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

 

 Τα επιστημονικά άρθρα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει διαθέτουν 

περιεχόμενο και τίτλο που είναι συναφή προς τους δύο βασικούς άξονες του 

θέματος της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

 

 Τα επιστημονικά άρθρα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 

δημοσιευμένα από το 2000 και ύστερα.  
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Κριτήρια Αποκλεισμού των επιστημονικών άρθρων από την 

παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων αποκλείστηκαν ορισμένα επιστημονικά άρθρα από την 

παρούσα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι τα ακόλουθα: 

 Τα επιστημονικά άρθρα που είναι δημοσιευμένα πριν το 2000. 

 

 Τα επιστημονικά άρθρα που δεν είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά 

περιοδικά. 

 

 Τα επιστημονικά άρθρα που είναι γραμμένα σε άλλη γλώσσα, πέρα από την 

αγγλική και την ελληνική. 

 

 Τα επιστημονικά άρθρα που δεν έχουν καμία συνάφεια με τους δύο βασικούς 

άξονες του θέματος της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί μια απεικόνιση της συνολικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε 

για την αναζήτηση και επιλογή των επιστημονικών άρθρων που εν τέλει 

αξιοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και των 

λέξεων – κλειδιών που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση αυτή. 

 Λέξεις –κλειδιά O Αριθμός 

των άρθρων 

που βρέθηκαν 

Γενετική Διάγνωση 

1. Genetics 3.322.88

4 

2. Genomics  192.983 

3. Genetic diagnosis 390.991 
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4. Genetic role 281.248 

5. Genetic counseling 28.357 

6. Genetic testing 77.994 

7. Genetic predisposition 132.136 

8. Genetic risk 187.314 

9. Cancer genetic 281.169 

10. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 3.534.44

3 

Ασθενείς / Νοσηλευτές 

11. Nurse 362.459 

12. Nurse role 73.080 

13. Nurse opinions 53.944 

14. Nurse attitudes 51.767 

15. Nurse knowledge 35.486 

16. Nursing practice 85.620 

17. Nurse education 114.223 

18. Nurse counseling 7.636 

19. Oncology nurse 19.412 

20. Patient  6.124.74

0 

21. Patient attitudes 146.686 

22. Patient opinions 179.897 

23. Patient management 1.054.12

2 

24. Patient feelings  117.738 

25. Patient emotions 101.537 

26. Patient impact 309.059 

27. Patient psychology 413.325 

28. Patient responses 604.550 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την στρατηγική αναζήτησης των 

επιστημονικών άρθρων για τη συγκεκριμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα συνολικά επιστημονικά άρθρα που 

βρέθηκαν βάσει των λέξεων κλειδιών (n= 

1.068) 

ρθρων που βρέθηκαν (n=630.006) Τα επιστημονικά άρθρα που 

απορρίφθηκαν επειδή 

δημοσιεύθηκαν πριν το 2000 

(n= 512) 

 

Τα επιστημονικά άρθρα που 

παρέμειναν για περαιτέρω εκτίμηση 

(n= 556) 

Τα επιστημονικά άρθρα που 

απορρίφθηκαν επειδή ο τίτλος 

ή η περίληψή τους δεν ήταν 

συναφή με τους δύο άξονες 

του θέματος (n= 489) 

Τα επιστημονικά άρθρα που υποβλήθηκαν σε περαιτέρω εκτίμηση, 

αφού ήταν συναφή με τους δύο άξονες του θέματος (n= 67) 

Τα επιστημονικά άρθρα που 

απορρίφθηκαν επειδή το 

περιεχόμενό τους δεν ήταν 

συναφές με τους δύο άξονες 

του θέματος (n= 46) 

Τα επιστημονικά άρθρα που 

υποβλήθηκαν σε περαιτέρω εκτίμηση 

(n= 21) 
Τα επιστημονικά άρθρα που 

προστέθηκαν μετά από 

αξιολόγηση των βιβλιογραφικών 

αναφορών άλλων άρθρων (n= 1) 

Τα επιστημονικά άρθρα που επιλέχθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν τελικά στη δεδομένη 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (n= 22) 
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Αποτελέσματα 
 

Νοσηλευτές και γνώσεις γενετικής 
 

Οι Bankhead et al(2001) πραγματοποίησαν μια μελέτη με στόχο την εκτίμηση της 

παρούσας κατάστασης σχετικά με την καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού από 

τους νοσηλευτές, τη γνώση των νοσηλευτών σχετικά με τη γενετική και τις γενετικές/ 

κληρονομικές διαταραχές, καθώς και την αυτοπεποίθηση των ίδιων των νοσηλευτών 

για τις ενέργειες συλλογής και επεξεργασίας του οικογενειακού ιστορικού των 

ασθενών. Επιπλέον, οι ίδιοι επιστήμονες διερεύνησαν τις ανάγκες των νοσηλευτών 

σχετικά με την εκπαίδευση πάνω σε θέματα γενετικής, τις σκέψεις των νοσηλευτών 

σχετικά με το ρόλο τους απέναντι στις γενετικές υπηρεσίες, και τις απόψεις τους 

σχετικά με τους καλύτερους τρόπους εκπαίδευσης και υποστήριξής τους αναφορικά 

με τις γενετικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε 

ένα δείγμα 600 νοσηλευτών, από την Αγγλία και τη Σκωτία, στους οποίους 

διανεμήθηκαν τα ερωτηματολόγια (Bankhead et al, 2001). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων νοσηλευτών (96%) 

συλλέγει σε καθημερινή βάση πληροφορίες σχετικά με το οικογενειακό ιστορικό των 

ασθενών, ενώ οι μισοί από αυτούς είχαν δεχθεί μέσα στο διάστημα των 3 

προηγούμενων μηνών κάποιον ασθενή που ανησυχούσε για το οικογενειακό ιστορικό 

καρκίνου που είχε. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες νοσηλευτές ένιωθαν 

αρκετή αυτοπεποίθηση ως προς τη συλλογή πληροφοριών για το οικογενειακό 

ιστορικό καρκίνου του μαστού, αλλά λιγότερο σίγουροι για τη συλλογή 

λεπτομερειών για το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου (Bankhead 

et al, 2001). Σε αντίθεση με τη λήψη του ιστορικού, οι περισσότεροι νοσηλευτές δε 

γνώριζαν πώς να προχωρήσουν όταν κάποιος ασθενής διέτρεχε κάποιον κίνδυνο για 

εμφάνιση μιας νόσου, και συνήθως παραπέμπουν τους ασθενείς στους ιατρούς. 

Τέλος, σχεδόν όλοι οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν την ανάγκη εκπαίδευσης για τη 
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γενετική και τις κληρονομικές ασθένειες. Συνολικά, λοιπόν, γίνεται σαφές πως 

υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των νοσηλευτών σχετικά με τη γενετική προσέγγιση 

των ασθενών και την υποστήριξη των ατόμων με υψηλότερη κίνδυνο εμφάνισης 

κάποιας νόσου, όπως είναι ο καρκίνος (Bankhead et al, 2001). 

Οι Godino et al(2013) πραγματοποίησαν μια συγχρονική έρευνα προκειμένου 

να μελετήσουν την κατανόηση της γενετικής από νοσηλευτές στην Ιταλία, και 

συγκεκριμένα, τις βασικές γνώσεις τους σχετικά με τη γενετική, τις απόψεις τους για 

τη σημασία της γενετικής, και τις απόψεις τους για το ρόλο του γενετικού νοσηλευτή. 

Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ένα δείγμα 385 νοσηλευτών της Ιταλίας, οι οποίοι 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων απάντησε σωστά τουλάχιστον το 80% των ερωτήσεων γνώσεων 

γενετικής, γεγονός που υποδεικνύει αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσεων γενετικής στο 

δείγμα (Godino et al, 2013). Τα σκορ που σημειώθηκαν συσχετίστηκαν θετικά με την 

προηγούμενη γενετική εκπαίδευση και το υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά όχι 

με την ηλικία. Ως προς το ρόλο του γενετικού νοσηλευτή, ωστόσο, μόνο ένα μικρό 

μέρος του δείγματος δήλωσε πως πιστεύει πως η γενετική έχει υψηλή συνάφεια και 

σχέση με το ρόλο του νοσηλευτή. Συνεπώς, γίνεται σαφές πως δεν είναι αρκετό οι 

νοσηλευτές να διαθέτουν γνώσεις γενετικής, αλλά πρέπει να μάθουν πώς να 

προσαρμόζουν και να αξιοποιούν τις συγκεκριμένες γνώσεις στην καθημερινή 

νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών (Godino et al, 2013). 

Οι Powell – Young&Spruill (2013) πραγματοποίησαν μια μελέτη με στόχο 

την περιγραφή των απόψεων και των πεποιθήσεων των έγχρωμων νοσηλευτών 

αναφορικά με τη γενετική έρευνα και τους γενετικούς ελέγχους. Το δείγμα που 

επιλέχθηκε αποτελούνταν από 384 νοσηλευτές που είχαν παρακολουθήσει το ετήσιο 

συνέδριο της Εθνικής ένωσης των έγχρωμων νοσηλευτών, το 2009 στο Λας Βέγκας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μισοί περίπου συμμετέχοντες πιστεύουν στην κακή 

«χρήση» της γενετικής, καθώς εκείνη, μέσω των γενετικών ελέγχων και της έρευνας, 

μπορεί να παρέχει γενετικές πληροφορίες που θα ενισχύσουν τη διάκριση μεταξύ των 

φυλών και το ρατσισμό (Powell – Young&Spruill, 2013). Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι 

νοσηλευτές του δείγματος αναγνωρίζουν την υψηλή σημασία της συμμετοχής των 

εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων στη γενετική έρευνα και στους γενετικούς 

ελέγχους. Συνολικά, λοιπόν, οι έγχρωμοι νοσηλευτές πιστεύουν πως η συμμετοχή 

διαφορετικών πληθυσμών στη γενετική έρευνα και στους γενετικούς ελέγχους είναι 
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ικανή να βελτιώσει το σύστημα παροχής φροντίδας υγείας και να μειώσει τις 

ανισότητες υγείας που υπάρχουν σήμερα (Powell – Young&Spruill, 2013).     

Οι Saligan&Rivera(2014) πραγματοποίησαν μια μελέτη με στόχο τη 

διερεύνηση των γνώσεων, των πεποιθήσεων, των αντιλήψεων των Φιλιππινο – 

Αμερικανών νοσηλευτών σχετικά με τη γενετική, καθώς της πρακτικής εξάσκησης 

και της εκπαίδευσης των νοσηλευτών αυτών στον τομέα της γενετικής και της 

γονιδιωματικής. Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη με τη χρήσηonline 

ερωτηματολογίων, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σχεδόν όλοι 

οι νοσηλευτές του δείγματος επιθυμούσαν να μάθουν περισσότερα για τη γενετική. 

Περίπου το 40% του δείγματος επέδειξαν αρκετά καλή κατανόηση της γενετικής των 

πιο συνηθισμένων ασθενειών, το 60% δήλωσαν πως δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ σε 

σχετικό με τη γενετική εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ το 73%δήλωσε πως δεν 

υπήρχαν μαθήματα γενετικής κατά την εκπαίδευσή τους για να τα παρακολουθήσουν 

(Saligan&Rivera, 2014). Τέλος, τα 4/5 περίπου των συμμετεχόντων δήλωσαν πως θα 

ήθελαν και θα παρακολουθούσαν τα ειδικά μαθήματα γενετικής και γονιδιωματικής, 

εάν ήταν διαθέσιμα από τον εθνικό οργανισμό, ενώ το 85% δήλωσε πως ο εθνικός 

οργανισμός θα έπρεπε να έχει έναν πιο καίριο ρόλο στην εφαρμογή των 

πρωτοβουλιών σχετικά με την εκπαίδευση των νοσηλευτών της κοινότητας για τη 

γενετική και τη γονιδιωματική και με την ενσωμάτωση των τομέων αυτών στην 

κλινική πρακτική των νοσηλευτών. Βάσει, λοιπόν, των παραπάνω ευρημάτων, γίνεται 

σαφές πως οι Φιλιππινο – Αμερικάνοι νοσηλευτές ήθελαν να μάθουν περισσότερα για 

τη γενετική και θα ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν σε σχετικά μαθήματα, εφόσον 

υπήρχε η δυνατότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν στο μέλλον 

εκπαιδευτικά προγράμματα νοσηλευτών για τη γενετική και τη γονιδιωματική, έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην καθημερινή, κλινική πρακτική 

(Saligan&Rivera, 2014).  

Οι Seven et al (2015)πραγματοποίησαν μια περιγραφική, συγχρονική μελέτη 

με στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών των Τούρκων 

νοσηλευτών σχετικά με τη γενετική. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ένα δείγμα 175 

νοσηλευτών που εργάζονται στην Τουρκία, και διανεμήθηκαν σε εκείνους 

ερωτηματολόγια, καθένα από τα οποία περιείχαν 4 διαφορετικά μέρη: τα 

δημογραφικά στοιχεία, το επίπεδο των γνώσεων, την αυτοπεποίθηση των 
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νοσηλευτών σχετικά με το επίπεδο γενετικών γνώσεων τους, και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες τους που σχετίζονται με η γενετική (Seven et al, 2015). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η πλειοψηφία του δείγματος δεν είχε διδαχτεί ποτέ γενετική κατά τη 

διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος που είχαν ολοκληρώσει, ενώ οι μισοί 

περίπου συμμετέχοντες ήταν αρκετά σίγουροι πως μπορούσαν να ορίσουν 

διαφορετικές γενετικές περιπτώσεις. Η μέση τιμή της γενετικής γνώσης τους ήταν ίση 

με 6,89, ενώ τα 2 τρίτα περίπου του δείγματος θα ήθελαν να συμμετέχουν σε ένα 

συνεχόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη γενετική, ειδικά διαμορφωμένο για 

νοσηλευτές. Συνολικά, λοιπόν, φαίνεται πως οι νοσηλευτές στην Τουρκία δεν έχουν 

επαρκείς γνώσεις για να παρέχουν γενετικές υπηρεσίες, και συνεπώς, χρειάζονται 

ειδική εκπαίδευση για να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο ρόλο (Seven et al, 2015).   

 Συνολικά, λοιπόν, οι νοσηλευτές διαθέτουν αρκετές γνώσεις γενετικής, ιδίως 

εκείνοι που έχουν συμμετέχει στο παρελθόν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

γενετικής, συλλέγουν καθημερινά τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνθεση του 

οικογενειακού ιστορικού των ασθενών, και έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση ως προς τη 

συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουροι ως προς τη συλλογή 

λεπτομερειών για κάποια συγκεκριμένη πάθηση, γεγονός το οποίο δημιουργεί την 

ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων γενετικών νοσηλευτών που θα γνωρίζουν σε βάθος 

συγκεκριμένες ασθένειες και θα εξυπηρετούν καλύτερα τους αντίστοιχους ασθενείς. 

Παρά τις γνώσεις που διαθέτουν για τη γενετική και τη γονιδιωματική, οι 

νοσηλευτές αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την ένταξη των γνώσεων αυτών 

στην καθημερινή, κλινική πρακτική. Για παράδειγμα, πολλοί νοσηλευτές δηλώνουν 

πως δε γνωρίζουν πώς να χειριστούν έναν ασθενή με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 

μιας νόσου και σε αυτό το κρίσιμο σημείο παραπέμπουν τους ασθενείς στους 

ιατρούς. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να συνδέεται και με το ότι πολλοί νοσηλευτές 

πιστεύουν πως η γενετική δεν έχει υψηλή συνάφεια με το δικό τους ρόλο και τις δικές 

τους αρμοδιότητες, επομένως, δε χρειάζεται να γνωρίζουν τον τρόπο διαχείρισης 

ανάλογων περιστατικών. 

Τέλος, σημειώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτών 

υποστηρίζουν την ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης στη γενετική και στην υποστήριξη 

των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μιας νόσου, και δηλώνουν πρόθυμοι να 

συμμετέχουν σε σεμινάρια ή προγράμματα εκπαίδευσης για τη γενετική και 
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γονιδιωματική, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν το ρόλο τους και την προσφορά τους 

στους ασθενείς.   

 

Μελέτη Πληθυσμός 

Μελέτης 

Σκοπός Κύρια ευρήματα 

Bankhead et al, 2001 Δείγμα 600 

Νοσηλευτών 

από Αγγλία 

και Σκωτία. 

Η εκτίμηση της παρούσας 

κατάστασης σχετικά με την 

καταγραφή του 

οικογενειακού ιστορικού από 

τους νοσηλευτές, τη γνώση 

τους σχετικά με τη γενετική 

κληρονόμηση, καθώς και την 

αυτοπεποίθηση των ίδιων για 

τη συλλογή και επεξεργασία 

του οικογενειακού ιστορικού 

των ασθενών. 

Η συλλογή πληροφοριών για το 

οικογενειακό ιστορικό γίνεται σε 

καθημερινή βάση. Υπάρχει 

περισσότερη αυτοπεποίθηση ως 

προς τη συλλογή πληροφοριών για 

το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου 

του μαστού, συγκριτικά με εκείνο 

του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Οι περισσότεροι νοσηλευτές δε 

γνώριζαν πώς να προχωρήσουν όταν 

κάποιος ασθενής έχει αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης μιας νόσου.  

Συμπερασματικά, υπάρχει υψηλή 

ανάγκη για γενετική εκπαίδευση των 

νοσηλευτών, όπως π.χ για τον 

καρκίνο.  

Godino et al, 2013 Δείγμα 385 

νοσηλευτών 

της Ιταλίας 

Η διερεύνηση των βασικών 

γνώσεων των νοσηλευτών 

για τη γενετική, των 

απόψεών τους για τη 

σημασία της και για το ρόλο 

του γενετικού νοσηλευτή. 

Τα υψηλά επίπεδα γνώσεων 

γενετικής συσχετίστηκαν θετικά με 

την προηγούμενη γενετική 

εκπαίδευση και το υψηλότερο 

ακαδημαϊκό επίπεδο, όμως μόνο ένα 

μικρό μέρος του δείγματος πιστεύει 

πως η γενετική σχετίζεται με το 

ρόλο του νοσηλευτή.  
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Powell – 

Young&Spruill, 2013 

Δείγμα 384 

έγχρωμων 

Νοσηλευτών 

Η περιγραφή των απόψεων 

και των πεποιθήσεων των 

έγχρωμων νοσηλευτών 

αναφορικά με τη γενετική 

έρευνα και τους γενετικούς 

ελέγχους σε εθνικές η 

φυλετικές μειονότητες. 

Οι νοσηλευτές του δείγματος 

αναγνωρίζουν την υψηλή σημασία 

της συμμετοχής των εθνικών και 

φυλετικών μειονοτήτων στη 

γενετική έρευνα και στους 

γενετικούς ελέγχους. 

Saligan&Rivera, 2014 Μελέτη με 

την μορφή 

online 

ερωτηματολο

γίων 

Η διερεύνηση των γνώσεων, 

των πεποιθήσεων, των 

αντιλήψεων των Φιλιππινο – 

Αμερικανών νοσηλευτών 

σχετικά με τη γενετική, 

καθώς της πρακτικής 

εξάσκησης και της 

εκπαίδευσης των 

νοσηλευτών αυτών στον 

τομέα της γενετικής και της 

γονιδιωματικής. 

Οι περισσότεροι  Φιλιππινο – 

Αμερικάνοι νοσηλευτές του 

δείγματος της παρούσας μελέτης θα 

ήθελαν να μάθουν περισσότερα για 

τη γενετική και τη γονιδιωματική 

και θα ήταν πρόθυμοι να 

συμμετέχουν σε σχετικά μαθήματα, 

εφόσον υπήρχε ή υπάρξει στο 

μέλλον η δυνατότητα. 

Seven et al, 2015 Δείγμα 175 

Τούρκων  

Νοσηλευτών 

Η διερεύνηση των παρόντων 

γνώσεων και των 

εκπαιδευτικών αναγκών των 

Τούρκων νοσηλευτών 

σχετικά με τη γενετική 

Οι περισσότεροι νοσηλευτές δεν 

έχουν διδαχθεί ποτέ γενετική στο 

παρελθόν, αλλά θα ήθελαν να 

συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 

γενετικής εκπαίδευσης. 
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Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης νοσηλευτών για την 

ανάπτυξη γνώσεων γενετικής και γονιδιωματικής και την 

ενσωμάτωσή τους στην κλινική πρακτική 
 

 

Μελέτη Τόπος 

Διεξα-

γωγής 

Είδος 

μελέτης 

/Σχεδιασμός 

Πληθυσμό

ς μελέτης 

Σκοπός Διάρκεια Παρεμβάσεις 

/ Εργαλεία 

Μέτρησης 

Κύρια ευρήματα 

Hickey 

et al, 

2013 

ΗΠΑ Περιγραφική 

μελέτη 

Διάρκεια 

εκπαίδευσης: 

Μηνιαίο 

εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

στη 

πανεπιστημιο

ύπολη του 

Maryland. 

 

95 

απόφοιτοι 

νοσηλευτέ

ς του 

προγράμμ

ατος SGI 

Η αξιολόγηση 

του βαθμού 

στον οποίοι οι 

απόφοιτοι του 

προγράμματο

ς είχαν 

ενσωματώσει 

τις γνώσεις 

γενετικής που 

έλαβαν στο 

πρόγραμμα 

“Summer 

Genetics Instit 

ute (SGI)” 

στην 

καθημερινή 

νοσηλευτική 

πρακτική. 

6 μήνες Online 

ερωτηματολό

γιο / 

Περιγραφική 

στατιστική 

Το πρόγραμμα SGI 

φαίνεται να 

παρέχει αρκετά 

υψηλό επίπεδο 

γνώσεων γενετικής 

και 

γονιδιωματικής, 

καθώς οι 

απόφοιτοι 

νοσηλευτές 

καταφέρνουν να 

τις ενσωματώνουν 

με επιτυχία σε 

πλήθος 

καθημερινών, 

νοσηλευτικών 

πρακτικών. 
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Whitt et 

al, 2016 

ΗΠΑ - 140 

νοσηλευτέ

ς  

Η αξιολόγηση 

της 

αποτελεσματι

κότητας ενός 

online 

προγράμματο

ς γενετικής 

που στοχεύει 

στη βελτίωση 

της γνώσης, 

της άνεσης 

και των 

ικανοτήτων 

των 

νοσηλευτών 

σχετικά με τις 

γενετικές 

αρχές και την 

εφαρμογή 

τους στην 

κλινική 

πρακτική. 

- 1 τεστ 

γνώσεων και 

1 γενικό 

ερωτηματολό

γιο / Pairedt – 

tests 

H 

αποτελεσματικότη

τα ενός online 

προγράμματος 

γενετικής ως προς 

την αύξηση των 

δεξιοτήτων, της 

γνώσης και της 

αυτοπεποίθησης 

εφαρμογής των 

γνώσεων γενετικής 

είναι αρκετά 

υψηλή. 

 

 
 

Μελέτη Τόπος 

Διεξα-

γωγής 

Είδος 

μελέτης 

/Σχεδιασμός 

Πληθυσμ

ός 

μελέτης 

Σκοπός Διάρκεια Παρεμβάσεις 

/ Εργαλεία 

Μέτρησης 

Κύρια ευρήματα 
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Maradie

gue et 

al, 2013 

ΗΠΑ Advanced 

Practice 

Registered 

Nurse 

(APRN) 

Μεταπτυχιακ

ό Πρόγραμμα 

(MSN) ή     

Διδακτορικό 

(DNP) 

87 

νοσηλευτέ

ς 

Η αξιολόγηση 

των γνώσεων 

των 

νοσηλευτών 

στην ιατρική 

γενετική και 

γονιδιωματική

, του βαθμού 

ενσωμάτωσης 

των γνώσεων 

αυτών στην 

κλινική 

πρακτική, της 

ύπαρξης ή μη 

προγενέστερη

ς εκπαίδευσης 

στον τομέα 

της γενετικής 

και 

γονιδιωματική

ς, καθώς και 

του βαθμού 

άνεσης των 

νοσηλευτών 

ως προς τη 

διδασκαλία σε 

περιεχόμενο 

γενετικής και 

γονιδιωματική

ς. 

- Περιγραφική 

στατιστική 

Το μισό περίπου 

δείγμα δήλωσε πως 

αισθάνεται αρκετά 

άνετα στη 

διδασκαλία της 

γενετικής σε άλλα 

άτομα, ενώ τα 

ποσοστά των 

νοσηλευτών που 

ενσωματώνουν τις 

γνώσεις γενετικής 

στην καθημερινή 

τους πρακτική 

ανέρχονται 

περίπου στο 40% 

έως 50%, ανάλογα 

με την ασθένεια 

που πάσχει ο  

ασθενής που 

καλούνται να 

φροντίσουν. 
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Colema

n et al, 

2014 

ΗΠΑ Συγχρονική 

μελέτη 

1η φάση: 

27 

νοσηλευτέ

ς εθνικής 

μειονότητ

ας  

2η φάση: 

389 

νοσηλευτέ

ς εθνικής 

μειονότητ

ας 

Ο 

προσδιορισμό

ς των 

αντιλήψεων 

των 

νοσηλευτών 

διάφορων 

εθνικών 

μειονοτήτων, 

των συνήθων 

πρακτικών 

τους, και της 

ικανότητάς 

τους να 

ενσωματώνου

ν τις 

πληροφορίες 

γενετικής και 

γονιδιωματική

ς στην 

καθημερινή 

πρακτική 

τους. 

- Ένα online 

εργαλείο / 

συχνότητες, 

ποσοστά, chi 

– squaretest 

Περίπου οι μισοί 

νοσηλευτές που 

συμμετείχαν στη 

μελέτη είχαν 

ελλιπείς γνώσεις 

στη γενετική και 

στη γονιδιωματική. 

Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων 

αναγνώρισε την 

υψηλή σημασία 

της γενετικής και 

της κατασκευής 

οικογενειακού 

ιστορικού. Σχεδόν 

όλο το δείγμα 

δήλωσε πως 

υπάρχει ανάγκη 

εκπαίδευσης των 

νοσηλευτών 

σχετικά με τη 

γενετική και τη 

γονιδιωματική, και 

τον τρόπο 

ενσωμάτωσής τους 

στην καθημερινή, 

νοσηλευτική 

πρακτική. 
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Andrew

s et al, 

2014 

Ηνωμέ

νο 

Βασίλει

ο 

Ποσοτική 

μελέτη 

Φάση 2: 

88 

νοσηλευτέ

ς 

πρωτοβάθ

μιας 

φροντίδας 

και 

ογκολογικ

οί 

νοσηλευτέ

ς 

Ο 

προσδιορισμό

ς των 

χαρακτηριστικ

ών των 

απόψεων των 

καθοδηγητών 

της κοινής 

γνώμης των 

νοσηλευτών 

ως προς το 

ρόλο της 

γενετικής στη 

φροντίδα της 

υγείας, έτσι 

ώστε να 

αξιοποιηθούν 

τα 

χαρακτηριστικ

ά αυτά για την 

ενσωμάτωση 

της γενετικής 

στη  

νοσηλευτική 

πρακτική. 

2 μήνες Online 

εργαλείο / Τ 

test, Chi – 

square test, 

Mann – 

Whitney – U 

test, 

Kolmogorov – 

Smirnov test 

Οι 19 νοσηλευτές 

του δείγματος 

κατηγοριοποιήθηκ

αν ως καθοδηγητές 

της κοινής γνώμης, 

και συγκεκριμένα, 

είτε ως γενετικοί 

καθοδηγητές της 

κοινής γνώμης είτε 

ως καθοδηγητές 

της κοινής γνώμης 

με ένα ενδιαφέρον 

προς τη γενετική. 

Προσδιορίστηκαν 

συνολικά 7 

χαρακτηριστικά 

των καθοδηγητών 

αυτών, τα οποία 

μπορούν να 

αξιοποιηθούν με 

τρόπο ώστε να 

ενισχυθεί η 

ενσωμάτωση της 

γενετικής γνώσης 

στην καθημερινή, 

νοσηλευτική 

πρακτική. 



55 

 

 

 

Ο ασθενής απέναντι στο γενετικό έλεγχο για τον καρκίνο του 

μαστού και των ωοθηκών 

 

Μελέτη Τόπος 

Διεξα-

γωγής 

Είδος 

μελέτης 

/Σχεδια

-σμός 

Πληθυσμός 

μελέτης 

Σκοπός Διάρκεια Παρεμβάσεις 

/ Εργαλεία 

Μέτρησης 

Κύρια ευρήματα 

Smith et 

al, 2008 

ΗΠΑ - 126 γυναίκες 

που είχαν 

σκοπό να 

υποβληθούν 

σε γενετικό 

έλεγχο, 

λόγω 

ιστορικού. 

Η διερεύνηση 

των 

βραχυπρόθεσ

μων και 

μακροπρόθεσ

μων 

ψυχολογικών 

επιπτώσεων 

που 

σχετίζονται 

με το γενετικό 

έλεγχο για τα 

γονίδια 

BRCA1 και 

BRCA2 σε 

γυναίκες με 

προσωπικό ή 

οικογενειακό 

ιστορικό 

καρκίνου του 

μαστού. 

- Spielberger’s 

State-trait 

Anxiety 

Inventory 

(STAI-Form 

Y1) / 

Cronbach 

Οι φορείς των 

μεταλλάξεων και 

οι γυναίκες που 

επέλεξαν να μην 

εξεταστούν 

καθόλου γενετικά 

δήλωσαν αυξημένο 

αντιλαμβανόμενο 

από τις ίδιες 

κίνδυνο και πιο 

παρεμβατικές 

σκέψεις που 

προσπαθούν να 

αποφεύγουν, σε 

σύγκριση με τις 

γυναίκες που 

έλαβαν αρνητικά 

αποτελέσματα από 

το γενετικό έλεγχο. 

Επίσης, οι φορείς 

των μεταλλάξεων 

ανέφεραν 
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υψηλότερα επίπεδα 

άγχους στους 3 

μήνες ύστερα από 

το γενετικό έλεγχο, 

αλλά το άγχος 

αυτό 

ξαναμειώθηκε 

μετά από 6 μήνες.  

Katapod

i et al, 

2011 

ΗΠΑ Περιγρα

φική 

συγχρον

ική 

μελέτη  

372 γυναίκες 

άνω των 18 

ετών 

Η εξέταση 

των διαφορών 

στον τρόπο 

εκτίμησης του 

καρκίνου των 

ωοθηκών και 

του μαστού, 

στο 

οικογενειακό 

περιβάλλον, 

στο 

ψυχολογικό 

άγχος και στις 

συγκρούσεις 

σχετικά με τις 

αποφάσεις 

μεταξύ 

γυναικών που 

είχαν λάβει 

γενετικό 

έλεγχο και 

των συγγενών 

τους που δεν 

είχαν 

υποβληθεί σε 

- T – tests, 

Pearson 

correlation 

Οι γυναίκες που 

είχαν υποβληθεί σε 

γενετικό έλεγχο 

παρουσίαζαν 

υψηλότερη 

αντίληψη του 

κινδύνου, 

υψηλότερα επίπεδα 

ψυχολογικού 

άγχους σχετικά με 

τον καρκίνο του 

μαστού, και 

περισσότερες 

γνώσεις σχετικά με 

τους παράγοντες 

κινδύνου και με 

την κληρονόμηση 

των γονιδίων για 

τον καρκίνο του 

μαστού και των 

ωοθηκών. 

Αντίθετα, οι 

συγγενείς των 

γυναικών 

παρουσίασαν 
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γενετικό 

έλεγχο. 

 

αυξημένη 

αντίληψη της 

σοβαρότητας και 

της ικανότητας 

ελέγχου της 

κατάστασης. 

Bjornsle

tt et al, 

2015 

Όσλο - 354 ασθενείς Η εξέταση 

των πιθανών 

ψυχοκοινωνικ

ών 

διαταραχών 

που 

σχετίζονται 

με το γενετικό 

έλεγχο για το 

γονίδιο 

BRCA σε 

ασθενείς με 

κληρονομικό 

καρκίνο των 

ωοθηκών, 

ανεξάρτητα 

από το 

οικογενειακό 

ιστορικό τους. 

1 έτος Chi – square 

test, Cronbach 

ανάλυση 

Διαπιστώθηκε μια 

σημαντική 

στατιστικά σχέση 

μεταξύ του 

συνολικού σκορ 

του 

ερωτηματολογίου 

MICRA και των 

θετικών 

αποτελεσμάτων 

για το γονίδιο 

BRCA. Το 

ερωτηματολόγιο 

MICRA φαίνεται 

να είναι ένα 

αρκετά χρήσιμο 

και αξιόπιστο 

εργαλείο 

ανίχνευσης των 

ψυχολογικών 

διαταραχών που 

σχετίζονται με το 

γενετικό έλεγχο 

και με τον κίνδυνο 

για καρκίνο.  



58 

 

Obergu

ggenber

ger et 

al, 2016 

Αυστρία Μελέτη 

που 

αναφέρ

εται στα 

αποτελέ

σματα 

των 

ασθενώ

ν 

(Patient 

– 

reported

outcom

estudy) 

137 

συμβουλευό

μενοι 

Η διερεύνηση 

των 

ψυχοκοινωνικ

ών 

επιπτώσεων 

της γενετικής 

συμβουλευτικ

ής και των 

γενετικών 

ελέγχων για 

τον 

κληρονομικό 

καρκίνο των 

ωοθηκών και 

του μαστού 

σε ένα δείγμα 

γυναικών σε 

ένα κέντρο 

τριτοβάθμιας 

φροντίδας της 

Αυστρίας. 

3 έτη Mann – 

Whitney U 

test, Pearson’s 

correlation 

coefficient, 

ANCOVA 

Οι 

συμβουλευόμενοι 

του δείγματος δεν 

παρουσίασαν 

αυξημένα επίπεδα 

άγχους και 

κατάθλιψης, όταν 

συγκρίθηκαν με το 

δείγμα αναφοράς. 

Η ανησυχία για 

την ανάπτυξη 

καρκίνου είναι 

σημαντικά 

υψηλότερη μεταξύ 

των 

συμβουλευόμενων 

που δεν είχαν 

δεχθεί γενετικό 

έλεγχο ή που ήταν 

αναποφάσιστοι για 

αυτό, συγκριτικά 

με εκείνους που  

είχαν ελεγχθεί. 

Bredart 

et al, 

2017 

Γαλλία - 243 

συμβουλευό

μενοι 

γενετικής 

Η αξιολόγηση 

του εάν η 

γενετική 

γνώση στους 

συμβουλευόμ

ενους για τον 

καρκίνο του 

μαστού 

ύστερα από 

μια επίσκεψη 

1 έτος Λογισμικό R / 

HADS-

Anxiety, 

HADSDepres

sion, IES-

Intrusion, 

IES-

Avoidance / 

Chi – square 

test  

Στους 

συμβουλευόμενους 

με καρκίνο του 

μαστού που 

υπερεκτιμούν τον 

γενετικό κίνδυνο 

καρκίνου, 

υψηλότερη 

γενετική γνώση 

πριν από τον 
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γενετικής 

συμβουλευτικ

ής πριν το 

γενετικό 

έλεγχο 

ενισχύει τα 

αισθήματα 

προσωπικού 

ελέγχου και 

μειώνει το 

άγχος των 

ατόμων, 

ύστερα από 

την 

κοινοποίηση 

του 

αποτελέσματο

ς. 

έλεγχο οδηγεί σε 

αυξημένο επίσης  

άγχος αργότερα. 

Γενετικός έλεγχος και άλλοι τύποι καρκίνου 
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Μελέτη Τόπος 

Διεξα-

γωγής 

Είδος 

μελέτης 

/Σχεδια

-σμός 

Πληθυσμός 

μελέτης 

Σκοπός Διάρκεια Παρεμβάσεις 

/ Εργαλεία 

Μέτρησης 

Κύρια ευρήματα 

Aspinw

all et al, 

2013 

ΗΠΑ Διαχρον

ική 

μελέτη 

60 άτομα 

που ανήκουν 

σε 

οικογένειες 

με αυξημένο 

κίνδυνο 

ανάπτυξης 

μελανώματο

ς 

Ο καθορισμός 

των 

βραχυπρόθεσ

μων και 

μακροπρόθεσ

μων επιρροών 

της γενετικής 

συμβουλευτικ

ής και των 

γενετικών 

ελέγχων στο 

ψυχολογικό 

άγχος, στις 

ανησυχίες για 

την ανάπτυξη 

καρκίνου, και 

στα οφέλη 

του γενετικού 

ελέγχου. 

6 μήνες Multidimensi

onal Impact of 

Cancer Risk 

Assessment 

(MICRA), 

Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale (HADS) 

Τα επίπεδα άγχους 

και κατάθλιψης 

γενικά ήταν 

χαμηλά και το 

άγχος μειώθηκε 

σημαντικά κατά 

την περίοδο των 2 

ετών της μελέτης. 

Σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες 

είχαν θετική 

άποψη για το 

γενετικό έλεγχο, 

ενώ οι φορείς είχαν 

αυξημένη γνώση 

για τον κίνδυνο και 

την πρόληψη του 

μελανώματος, και 

αυξημένες 

συμπεριφορές 

πρόληψης και 

ελέγχου. 

Blanche

tte et al, 

2014 

Καναδάς - 98 ασθενείς 

σε 

προχωρημέν

ο στάδιο 

καρκίνου 

Η περιγραφή 

των γνώσεων, 

των στάσεων 

και των 

προσδοκιών 

των σθενών 

απέναντι στο 

γονιδιωματικό 

έλεγχο του 

καρκίνου. 

3 έτη SAS version 

9.3 / 

Περιγραφική 

Στατιστική 

Το 64% του 

δείγματος 

πιστεύουν πως ο 

γονιδιωματικός 

έλεγχος του 

καρκίνου θα είχε 

βελτιώσει 

σημαντικά τη 

φροντίδα του 

καρκίνου, ενώ το 
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76% των 

συμμετεχόντων θα 

ήθελαν να μάθουν 

περισσότερα για 

τον γονιδιωματικό 

έλεγχο. Η 

βαθμολογία που 

σημειώθηκε στο 

ερωτηματολόγιο 

γνώσεων 

συσχετίστηκε 

σημαντικά με το 

μορφωτικό επίπεδο 

των ασθενών. 

Μόνο το 48% των 

ασθενών δήλωσαν 

πως είχαν αρκετές 

γνώσεις για να 

λάβουν μια 

τεκμηριωμένη 

απόφαση για το 

εάν θα δεχθούν το 

γονιδιωματικό 

έλεγχο για 

καρκίνο, ενώ το 

34% των 

συμμετεχόντων 

χρειάζονταν 

επίσημη γενετική 

συμβουλευτική. 
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Voorwi

nden&J

aspers, 

2016 

Ολλανδία - 165 

συμβουλευό

μενοι με 

50% κίνδυνο 

ανάπτυξης 

του 

συνδρόμου 

Lynch ή με 

50% κίνδυνο 

να έχουν 

μεταλλάξεις 

στα γονίδια 

BRCA1 ή 

BRCA2 

H αναζήτηση 

των 

προγνωστικώ

ν παραγόντων 

που μπορούν 

να 

προβλέψουν 

ποιοι 

συμβουλευόμ

ενοι είναι πιο 

πιθανό να 

αναπτύξουν 

ψυχολογικά 

προβλήματα 

ύστερα από 

έναν 

προσυμπτωμα

τικό γενετικό 

έλεγχο. 

3 έτη General 

Health 

Questionnaire 

(GHQ-12) / 

Cronbach 

Οι κύριοι 

προγνωστικοί 

παράγοντες για τις 

ανησυχίες για την 

ανάπτυξη 

καρκίνου ύστερα 

από το γενετικό 

έλεγχο ήταν η 

ύπαρξης ενός μη 

ευνοϊκού 

αποτελέσματος του 

γενετικού ελέγχου, 

το να είναι το 

άτομο ελεύθερο, οι 

προϋπάρχουσες 

ανησυχίες για τον 

καρκίνο, και η 

αντίληψη από το 

ίδιο το άτομο πως 

διαθέτει υψηλό 

κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου. 
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Γενετικοί έλεγχοι και άλλες ασθένειες 
 

Μελέτη Τόπος 

Διεξα-

γωγής 

Είδος 

μελέτης 

/Σχεδια

-σμός 

Πληθυσμός 

μελέτης 

Σκοπός Διάρκεια Παρεμβάσεις 

/ Εργαλεία 

Μέτρησης 

Κύρια ευρήματα 

Hickey 

et al, 

2014 

ΗΠΑ Μονοκε

ντρική 

μελέτη 

επιπολα

σμού 

58 ενήλικα 

άτομα που 

είχαν 

διεξάγει 

προηγουμέν

ως καρδιακό 

γενετικό 

έλεγχο. 

Η αξιολόγηση 

των 

επιπτώσεων 

της θετικής 

καρδιακής, 

γενετικής 

διάγνωσης, 

των 

εκφορτίσεων 

του ICD και 

των 

αρρυθμιών 

στις 

μετρήσεις της 

ψυχολογικής 

ευημερίας 

των ασθενών. 

- SF-36, IPQ – 

R, HADS – A 

και HADS – 

D / Μη 

παραμετρική 

στατιστική 

ανάλυση 

 

Σημαντικές 

διαφορές μεταξύ 

των θετικών και 

των αρνητικών 

αποτελεσμάτων 

των γενετικών 

ελέγχων 

παρουσίασε μόνο ο 

σωματικός πόνος. 

Οι ασθενείς με 

εκφορτίσεις του 

ICD παρουσίασαν 

υψηλότερες 

βαθμολογίες στις 

συναισθηματικές 

υποκλίμακες ως 

προς τον 

αντιλαμβανόμενο 

από τους ίδιους 

κίνδυνο εμφάνισης 

ενός σοβαρού 

καρδιακού 

επεισοδίου, και 

ανάπτυξης 

επιπρόσθετων 
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συμπτωμάτων. 

Schuffh

am et 

al, 2014 

Αυστραλία Μελέτη 

επιπολα

σμού 

187 άτομα 

που είχαν 

προσβληθεί 

από τη νόσο 

του 

Πάρκινσον 

Η 

διερεύνηση 

της γνώσης 

και των 

στάσεων των 

ατόμων που 

πάσχουν από 

τη νόσο του 

Πάρκινσον 

απέναντι στον 

γενετικό 

έλεγχο.   

 

 SPSS / Cox, 

Snell R 

Το επίπεδο των 

γνώσεων ήταν 

γενικά χαμηλό. Η 

πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων 

δήλωσε πως είναι 

θετικοί απέναντι 

στο διαγνωστικό 

γενετικό έλεγχο 

και πως θα 

υποβάλλονταν οι 

ίδιοι σε έναν 

γενετικό έλεγχο. 

Βασικά οφέλη του 

γενετικού έλεγχου 

ήταν η αναζήτηση 

θεραπειών, η 

ικανότητα του 

ατόμου να 

γνωρίζει τον 

κίνδυνο νόησης 

του παιδιού του, 

και η συμβολή 

στην επιστήμη και 

να βρεθεί μια νέα 
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θεραπεία, ενώ οι 

βασικές ανησυχίες 

περιλάμβαναν την 

ακρίβεια του 

ελέγχου και τις 

πιθανές 

συναισθηματικές 

αντιδράσεις. Η 

γενετική γνώση δε 

συσχετίστηκε 

σημαντικά με τις 

στάσεις των 

ασθενών απέναντι 

στο γενετικό 

έλεγχο. 
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Συμπεράσματα 
 

Αναμφισβήτητα, σήμερα, η γενετική και η γονιδιωματική κατέχουν έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην καθημερινή κλινική πρακτική, καθώς μέσω των πολυάριθμων 

γενετικών ελέγχων που έχουν αναπτυχθεί, επηρεάζουν την πρόληψη, τη διάγνωση 

αλλά και την αντιμετώπιση-θεραπεία των διάφορων ασθενειών. Μεταξύ των 

ασθενειών αυτών ανήκει και ο καρκίνος, μια σύνθετη νόσος που μπορεί να πλήξει 

όλους τους ανθρώπινους ιστούς και εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα εμφάνισης, 

νοσηρότητας και θνησιμότητας, ιδίως στις χώρες του Δυτικού κόσμου. 

Συνολικά εντοπίζονται 5 βασικές κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που 

μπορούν να εξειδικευτούν στη γενετική: οι κλινικοί γενετιστές, οι γενετικοί 

νοσηλευτές, οι μοριακοί γενετιστές, οι κυτταρογενετιστές και οι βιοχημικοί 

επιστήμονες. Εστιάζοντας στους γενετικούς νοσηλευτές, οι επαγγελματίες αυτοί 

υγείας αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών γενετικής συμβουλευτικής σε πολλές 

διαφορετικές καταστάσεις υγείας, και συγκεκριμένα, προσδιορίζουν τα άτομα ή τους 

ασθενείς που χρειάζονται γενετικές υπηρεσίες, πληροφορίες ή συμβουλές, 

προσαρμόζουν τις γενετικές πληροφορίες στις γνώσεις και στη γλώσσα του 

συμβουλευόμενου ατόμου, ώστε να είναι πλήρως κατανοητές, και παρέχουν τη 

σωστή καθοδήγηση στους ασθενείς. Ειδικά στους ογκολογικούς ασθενείς, οι 

γενετικοί νοσηλευτές πρέπει να παρέχουν ακριβείς και χρήσιμες οδηγίες, και αρκετή 

ψυχολογική υποστήριξη, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους ασθενείς να κατανοήσουν τα 

αποτελέσματα των γενετικών ελέγχων που πρέπει και να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά και αποφασιστικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν καθώς 

επίσης και να τους συμπαρασταθούν σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας..       

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, οι νοσηλευτές 

διαθέτουν γνώσεις γενετικής, ωστόσο δεν κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις  και δεν 

μπορούν πάντοτε να ενσωματώσουν τις γνώσεις που διαθέτουν στην καθημερινή, 
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κλινική πρακτική. Φαίνεται πως πολλοί νοσηλευτές δεν ενσωματώνουν τις 

πληροφορίες γενετικής και γονιδιωματικής που κατέχουν στην καθημερινή φροντίδα 

των ασθενών σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα . Παράλληλα, οι 

περισσότεροι νοσηλευτές επισημαίνουν την ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης στη 

γενετική και είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε σχετικά σεμινάρια ή προγράμματα 

εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά στα ειδικά προγράμματα γενετικής που χορηγούνται στους 

νοσηλευτές, αυτά αυξάνουν σημαντικά το επίπεδο των γνώσεων, των εμπειριών και 

των ικανοτήτων γενετικής των νοσηλευτών και ως εκ τούτου, συνιστώνται 

ανεπιφύλακτα στους συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωσή τους. 

Παράλληλα, γίνεται σαφές πως ο πιο πιθανός λόγος έλλειψης βασικών γνώσεων 

γενετικής και ελλιπούς ενσωμάτωσής τους στην κλινική πρακτική είναι η μη 

παρακολούθηση τέτοιου είδους προγραμμάτων από όλους τους νοσηλευτές, και για 

αυτό, θα πρέπει να οργανώνονται πιο συλλογικές προσπάθειες ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης των νοσηλευτών για τη γενετική και τη γονιδιωματική. 

Αναφορικά με την αντίδραση και την αντιμετώπιση της γενετικής διάγνωσης 

και των γενετικών ελέγχων από τους ασθενείς, πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για 

τους ογκολογικούς ασθενείς, και ιδίως για τις γυναίκες που πάσχουν ή βρίσκονται σε 

κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Συγκεκριμένα, οι 

γενετικοί έλεγχοι δεν αυξάνουν το άγχος και τις ανησυχίες των γυναικών, ούτε 

επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα της ζωής τους. Σαφώς, βέβαια, οι γυναίκες που 

υποβάλλονται σε γενετικό έλεγχο και διαπιστώνουν πως είναι φορείς κάποιας 

μετάλλαξης, παρουσιάζουν υψηλότερο άγχος ανάπτυξης καρκίνου από τις υπόλοιπες 

γυναίκες. Το άγχος αυτό μπορεί να μειωθεί μέσω της παροχής γενετικής 

συμβουλευτικής και συνεχούς επαφής με τον ειδικό νοσηλευτή , η οποία καθιστά 

εφικτή τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των 

γυναικών φορέων σε επίπεδα παρόμοια με εκείνων που δεν έχουν κάποια προδιάθεση 

ανάπτυξης καρκίνου. 

Σε άλλους τύπους καρκίνου, τα επίπεδα άγχους ήταν γενικά πιο χαμηλά, αλλά 

πολλά άτομα ήταν αρκετά ενημερωμένα και εξοικειωμένα με τους γενετικούς 

ελέγχους και τις πληροφορίες γενετικής που σχετίζονται με κάποιον τύπο καρκίνου, 

γεγονός που τους έκανε να διατηρούν πιο θετικά συναισθήματα απέναντι στους 
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γενετικούς ελέγχους. Εκτός από τα άτομα που είχαν αυξημένες γνώσεις για τους 

γενετικούς ελέγχους, οι υπόλοιποι ασθενείς ήθελαν να λάβουν μια τεκμηριωμένη 

απόφαση από τον ιατρό τους σχετικά με το εάν θα λάβουν γονιδιωματικό έλεγχο για 

τον καρκίνο, και πολλοί από αυτούς χρειάζονταν επίσημη γενετική συμβουλευτική. 

Επίσης, το άγχος και η αντιμετώπιση των γενετικών ελέγχων εξαρτάται σημαντικά 

από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ένα μη ευνοϊκό αποτέλεσμα, οι 

προϋπάρχουσες ανησυχίες για τον καρκίνο, η ελευθερία του ατόμου να αποφασίσει, 

και η αντίληψη του κινδύνου από το άτομο.  

Τέλος, και σε άλλες ασθένειες, όπως η νόσος του Πάρκινσον και η καρδιακή 

νόσος, οι γενετικοί έλεγχοι θεωρούνται σημαντικοί τόσο για τη διάγνωση, όσο και για 

τον έλεγχο της προδιάθεσης και του προγεννητικού ελέγχου.  

Συνολικά, λοιπόν, προτείνεται η αύξηση της εκπαίδευσης για τη γενετική και 

τους γενετικούς ελέγχους τόσο στους ασθενείς και στο γενικότερο πληθυσμό, όσο και 

στους νοσηλευτές, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό εφαρμογής των ελέγχων 

αυτών και της πρόληψης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των διάφορων 

προβλημάτων υγείας.    
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