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Α’ ΚΥΚΛΟΣ

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

Στόχος της επιμόρφωσης:  Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές 
γνώσεις στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα, καθώς και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την 
εκτίμηση των οργανικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών και εφήβων με απειλητική για τη 
ζωή ασθένεια, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους.
 
Συμμετέχοντες: Επαγγελματίες υγείας (παιδίατροι, γενικοί ιατροί, παθολόγοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχίατροι, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 
μουσικοθεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί) που είτε παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους, είτε 
προέρχονται από το χώρο της ανακουφιστικής φροντίδας ενηλίκων και επιθυμούν να εκπαιδευτούν και 
στη φροντίδα παιδιών και εφήβων. Η συμμετοχή θα γίνει κατόπιν επιλογής, μετά από συνέντευξη και θα 
ληφθούν υπόψη η κλινική εμπειρία και η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος.  

Θεματικές Ενότητες Α’ Κύκλου

1. Παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα: Βασικές αρχές και εφαρμογές στην Ελλάδα και διεθνώς
2. Η συνοδεία της οικογένειας που μεγαλώνει ένα παιδί με απειλητική για τη ζωή ασθένεια 
3. Η οργανική φροντίδα του σοβαρά άρρωστου νεογνού, βρέφους, παιδιού και εφήβου στην 

πορεία της ασθένειας και στο τελικό στάδιο.
4. Ποιότητα ζωής και ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών και εφήβων με απειλητική για τη ζωή 

ασθένεια 
5. Βασικές αρχές επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με το παιδί και την οικογένειά του
6. Διλήμματα και αποφάσεις στην πορεία της ασθένειας του παιδιού
7. Το στρες των επαγγελματιών υγείας 
8. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με θέματα που αφορούν την παιδιατρική ανακουφιστική 

φροντίδα

Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει ένα διδακτικό σκέλος και ένα εμπειρικό/κλινικό σκέλος με στόχο 
την συζήτηση περιπτώσεων, την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων και την κατανόηση προσωπικών 
αντιδράσεων στα πλαίσια της φροντίδας παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου 2018

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Α’ κύκλο, παρακαλώ συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ «Αίτηση  
συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Μέριμνας www.merimna.org.gr  και  μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα, 
στείλτε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση palliativecare@merimna.org.gr



Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα υλοποιηθούν σε 6 διήμερα από τον Οκτώβριο 2018 έως τον 
Ιανουάριο 2019 (Παρασκευή 17.00-20.00 και Σάββατο 09.00-16.00). Οι ακριβείς ημερομηνίες θα 
ανακοινωθούν μετά το πέρας των συνεντεύξεων.

Κόστος Α’ κύκλου: 300 ευρώ

Χώρος διεξαγωγής: Μέριμνα: Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, 15232.
Επικοινωνία: 210 6831 888 ή 210 6463367 από 10:00 έως 14.00 
E-mail: palliativecare@merimna.org.gr


