
15-19 Ιαν. 2018
1ος Εκπαιδευτικός Κύκλος

Γουδή, Αθήνα, Ελλάδα (9πμ – 5μμ)

Ιαν. 2018
Έναρξη της μελέτης που σχετίζεται με την
ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας

Ιούλιος 2018
1η αξιολόγηση  προγράμματος  
(μετά από  6 μήνες)

14-18 Ιαν. 2019
2ος Εκπαιδευτικός Κύκλος
Γουδή, Αθήνα, Ελλάδα (9πμ – 5μμ)

2η  αξιολόγηση  προγράμματος
( μετά από 12 μηνες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP PROGRAMME

Η Γαλιλαία (www.galilee.gr) είναι η πρώτη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας 
ενηλίκων, υπό την Προεδρία του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτου Μεσογαίας και 

Λαυρεωτικής κ. Νικολάου. Στελεχώνεται από διεπιστηµονική οµάδα και 
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, ηµερήσιας φροντίδας και 

σύντοµα νοσηλείας µέσω του πρώτου ξενώνα σε ασθενείς µε καρκίνο και ALS 
που διαµένουν στην περιοχή Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Το Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστηµάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας µε τη  
Μονάδα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας 
Χρονίως Πασχόντων του  Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας  του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,λειτουργεί από το 2015 και έχει 

συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας µε την Μ.Α.Φ. «ΓΑΛΙΛΑΙΑ».

H Μέριµνα (www.merimna.org.gr) έχει δύο βασικές Υπηρεσίες α. Την πρώτη 
Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι που παρέχει κατ’ 
οίκον ανακουφιστική φροντίδα στα παιδιά και στους εφήβους που ζουν µε µια 

απειλητική για τη ζωή ασθένεια και στις οικογένειες τους, και β. Τα Συµβουλευτικά 
Κέντρα Στήριξης στο Πένθος που παρέχουν ψυχολογική στήριξη στα παιδιά και τις 

οικογένειες που θρηνούν την απώλεια αγαπηµένου προσώπου.

Η Μονάδα Hospice Casa Sperantei (www.hospice.ro) αποτελεί Κέντρο Αριστείας 
Ανακουφιστική Φροντίδας στην Ανατολική Ευρώπη,παγκόσµιο µοντέλο  εκπαίδευσης 

και παροχής υπηρεσιών  Ανακουφιστικής Φροντίδας.Από το 1997 έχει εκπαιδεύσει 
πάνω από 15,000 επαγγελµατίες υγείας  της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Η εταιρεία Bristol – Myers Squibb Foundation USA, µέσω του προγράµµατος The 
Bridging Cancer Care χρηµατοδοτεί και δηµιουργεί συνεργασίες έτσι ώστε να 

συµβάλλει στη µείωση των διαφορών στη φροντίδα και στα αποτελέσµατα αυτής 
που παρέχεται στις χώρες της κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης. (www.bms.com/-

foundation/reducing_health_disparities/cancer)

To End – of Life Nursing Consortium (ELNEC) είναι ένα πρωτοπόρο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Αµερικάνικης Ένωσης Συλλόγων Νοσηλευτών 

(AACN) για τη βελτίωση της Ανακουφιστικής Φροντίδας. 
(www.aacn.nche.edu/elnec) 

LINE

TIME-

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:
τηλ.: 210 6635955 , fax: 210 6635956 , 

e-mail: education@galilee.gr

ΗΓΕΣΙΑΣ
για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας 
ασθενών που πάσχουν από πολύπλοκες, απειλητικές 
για τη ζωή ασθένειες & των οικογενειών τους

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» σε συνεργασία µε τη Μονάδα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ανακουφιστικής και 
Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων του ΕΚΠΑ και την  «ΜΕΡΙΜΝΑ», διοργανώνει το 

Πρόγραµµα Μετασχηµατιστικής Ηγεσίας που δηµιούργησε το Hospice Casa Sperantei βασιζόµενο 
στο Αµερικάνικο Νοσηλευτικό Πρόγραµµα ELNEC και χρηµατοδοτείται 

από την εταιρεία Bristol-Myers Squibb.

Σχολη Επιστηµων Υγείας , Τµήµα Νοσηλευτικής 
Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστηµάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας

Σχολη Επιστηµων Υγείας , Τµήµα Νοσηλευτικής 
Εργαστήριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστηµάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας



Χώρος διεξαγωγής
των Eκπαιδευτικών

 Κύκλων:

Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Παπαδιαµαντοπούλου 123,
Γουδή, Αθήνα

Μετά από αυτό το
 Εκπαιδευτικό

Πρόγραµµα

Οι συµµετέχοντες 
θα είναι ικανοί να:

Περιγράφουν τη σπουδαιότητα της Ηγεσίας 
στην Ανακουφιστική Νοσηλευτική Φροντίδα

Αναγνωρίζουν ευκαιρίες 
και προκλήσεις στην Ηγεσία της Ανακουφιστικής 
Νοσηλευτικής Φροντίδας

Αναγνωρίζουν το προσωπικό τους στίγµα 
– τον εαυτό τους στην πορεία προς την Ηγεσία

Επιδεικνύουν δεξιότητες επικοινωνίας για
τη διαχείριση συγκρούσεων

Αναλύουν τον κύκλο επιρροής και πως αυτός 
εφαρµόζεται στην ανάπτυξη του Ηγετικού ρόλου

Καθορίζουν τους ρόλους και τις συνεργασίες 
για την επέκταση, προαγωγή και διατήρηση της
Ανακουφιστικής Φροντίδας

Αναπτύσσουν τις ικανότητες διαχείρισης 
και Ηγεσίας στην οµάδα  

Ποιος µπορεί
να υποβάλλει αίτηση
Νοσηλευτές/ τριες που διαµένουν στην Ελλάδα 
και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τουλάχιστον 3 χρόνια κλινικής εμπειρίας
φροντίδας ασθενών με χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες 

Εκπαίδευση  στην Ανακουφιστική Φροντίδα ενηλίκων ή/και παιδιών

Καλό επίπεδο Αγγλικών και χρήσης Η/Υ

Δυνατότητα συμμετοχής σε μηνιαία
σύσκεψη μέσω Skype (Φεβρουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2019)

Δυνατότητα εκπόνησης μιας μελέτης, διάρκειας ενός έτους,  
σχετικής με την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας

Δέσμευση για αποστολή δυο αξιολογήσεων
της εκπαιδευσης (μετά το πέρας 6 και 12 μηνών)
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∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων

∆ιαδικασία Επιλογής 

Συστατική Επιστολή02

Θα επιλεχθούν συνολικά 15 άτοµα.
Οι επιτυχείς υποψήφιοι θα ενηµερωθούν έως τις 22 ∆εκεµβρίου 2017.

Το κόστος συµµετοχής είναι 150 ευρώ και θα καλύπτει τα έξοδα 
διδασκαλίας εκπαιδευτικού υλικού και γευµάτων στο χώρο διεξαγωγής.

Yποβολή αιτήσεων έως και ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου 2017
στο education@galilee.gr  

Βιογραφικό Σηµείωµα03

Αίτηση Συµµετοχής-
∆ήλωση Μελέτης (project) 12µηνών
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Nicoleta Mitrea
Director of Education 
and Development - Nursing
Hospice Casa Speranței
Brașov-Rom�nia


