ONKOLÓGIAI SZAKÁPOLÓ
Részt vesz a lakosság tájékoztatásában, segítséget nyújt a rákszűréssel kapcsolatos
lehetőségekről, valamint segítséget nyújt az elsődleges daganat prevenció és a
szűrések

feladataiban.

Részt vesz a legújabb onkogenetikai ismeretekkel kapcsolatos felvilágosító
tevékenységben. Aktívan részt vesz az onkológiai szakellátásban. Ismeri a
gyermekonkológiai hálózatot.
Egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytat. Életmódi tanácsadást,
betegoktatást végez. Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, betegszervezetekkel,
alapítványokkal.
A daganatos betegek és családjuk pszichés támogatását végzi, szükség esetén
szakkonzultációt, szakszerű kezelést szorgalmaz. Pszichésen támogatja a beteget a
diagnózis felállítástól az utókezelésig, részt vesz a gyászolók lelki támogatásában.
Felvilágosítást ad a hospice működéséről, lehetőségeiről, a különböző szervezeti
formákról. Segítséget nyújt, tanácsot ad a terminális állapotban levő daganatos
betegeknek,

illetve

hozzátartozóiknak

a

hospice

elérési

lehetőségeiről.

A hospice szellemiségének megfelelően tiszteletben tartja a súlyosan beteg ember
jogait, a titoktartás követelményeit és mélységes humánummal, empátiával fordul a
haldokló beteg és családja felé. Tanácsadó beszélgetést folytat, erős érzelmeket,
indulatokat,

konfliktust

kezel.

Elfogadja a kulturális, pszichés, szomatikus másságot, tájékoztatja a betegeket az
őket megillető jogokról, kompetenciájának megfelelően tájékoztatja a betegeket a
beavatkozások céljáról, menetéről, esetleges szövődményekről, a mellékhatások
kivédésének

lehetőségéről.

Dokumentálja

az

elvégzett

vizsgálatokat.

Lymphoedema kezelést végez, terminális állapotú beteg ápolását, gondozását végzi,
megfigyeli és méri a beteg fájdalmát, felismeri a tumorra utaló általános tüneteket és
a paraneopláziás tünetegyüttest. Megfigyeli a beteget vizsgálatok alatt és után.
Felismeri a különböző szervi lokalizációjú szövődményeket, ágyneműt, váladékokat
folyamatosan ellenőriz a radioaktivitás szempontjából. Betegmegfigyelést végez
citosztatikus

terápia

alatt.

Felismeri a kemoterápia, a radioterápia mellékhatásait, az onkológiai sürgősségi
állapotokat, a betegségfelfogás, haldoklás lélektani fázisait, a kiégés-szindróma jeleit.
Alapápolást, hányáscsillapítást végez, előkészít aspirációs citológiai vizsgálathoz,
segédkezik anamnézis felvételnél, fizikális vizsgálatnál. A vizsgálati anyagokat
szabályosan,

protokoll

szerint

veszi

le

(vér,

vizelet,

haemocultura).

Előkészíti a beteget és környezetét biopsziákhoz, punkciókhoz (sternum, crista,
lumbal), mellkas- és hascsapoláshoz (eszközös, szomatikus, pszichés) és
segédkezik

azok

kivitelezésében.

Előkészíti a beteget hagyományos röntgen vizsgálathoz, UH, CT, MR vizsgálathoz,
izotópdiagnosztikai

vizsgálathoz,

intervenciós

radiológiai

beavatkozáshoz.

A vizsgálati anyagokat, váladékokat laboratóriumba juttatja, protokoll szerinti
váladékkezelést végez. Dokumentálja az elvégzett vizsgálatokat, a beteget és
környezetét előkészíti onkológiai műtétre (pszichés, szomatikus és gyógyszeres).
Posztoperatív beteget fogad, ápol, onkológiai betegek műtét utáni sebellátását végzi,
mellkas-megnyitáson átesett betegekkel kapcsolatos teendőket, inhalációs terápiát,
légzőtornát

végez.

Stomaterápiát (ileo-colostoma, tracheostoma) végez, tartósan behelyezett szondák,

katéterek

használatával

kapcsolatos

ápolási

feladatokat

végez.

A beteget pszichésen felkészíti a sugárkezelésre, a sugárterápia miatt fellépő
mellékhatásokat kezeli, enyhíti (bőr-, nyálkahártya kezelés, diéta). A sugárbiztonsági
előírásokat betartja, betartatja. Citosztatikus kezelések munkavédelmi szabályait
betartja.
Előkészíti a gyógyszereket a citosztatikus kezeléshez, a citosztatikus kezelésre a
beteget

pszichésen

felkészíti.

Kemoterápiát összeállít és kiegészítő terápiát végez az orvosi utasításoknak
megfelelően. A citosztatikus kezelés akut és szubakut mellékhatásait ellátja, a
kemoterápia

során

betartja

és

betartatja

a

munkavédelmi

előírásokat.

Hormonterápiát, immun- és génterápiát kivitelez, felméri a beteg fájdalmát,
gyógyszeres fájdalomcsillapítást végez (orvosi utasításra), TENS készüléket
alkalmaz. A kábító fájdalomcsillapítók használatával kapcsolatos rendelkezéseket
betartja,

betartatja.

Alternatív fájdalomcsillapító módszereket alkalmaz (masszázs, vibráció, gyógytorna).
Alkalmazza a hányáscsillapítás szupportív módszereit, hányó beteget ellát, lázas
beteget,

szeptikus

beteget

ápol.

Mesterséges táplálást végez, kapcsolatot tart dietetikussal, egyéni diétát biztosít,
antibiotikus, antivirális, antimikotikus terápiát kivitelez orvosi utasításra, palliatív
terápiát

folytat

az

orvos

utasítására.

A sürgősségi állapotokat felismeri, az akut életveszély elhárításához szükséges
tevékenységet önállóan megkezdi és később orvosi felügyelet mellett folytatja.

Szakember irányításával rehabilitációs programot állít össze, koordinál, ellenőriz,
részt vesz a programban. Megtanítja a beteget és/vagy hozzátartozókat az egyes

kiegészítők,

protézisek

használatára

és

karbantartására.

