
1 | P a g e  
www.ieneproject.eu     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ Programme –Key Action 2: Strategic partnership 
Agreement number 2014-1-UK01-KA202-001659 

Ενδυναμώνοντας τους/τις Νοσηλευτές/τριες και άλλους Επαγγελματίες 

Υγείας ώστε να Παρέχουν Πολιτισμικά Επαρκή και Συμπονετική 

Φροντίδα Υγείας. 

CARE ΣΤΟΧΟΙ 

Το έργο ”IENE 4” έχει 

σκοπό να βελτιώσει την 

ποιότητα της 

εκπαίδευσης των 

νοσηλευτών και των 

επαγγελματιών υγείας, 

στη παροχή 

συμπονετικής και 

πολιτισμικά επαρκούς 

φροντίδας, η οποία θα 

ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των υπηρεσιών 

υγείας. 

 

Ενημερωτικό 
Δελτίο 
No. 1 

Ιανουάριος 2015 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα 

δημοσίευση αφορά τις απόψεις του συγγραφέα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

θεωρείται  υπεύθυνη  για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει  των 

πληροφοριών αυτών 

Το έργο αρχίζει με μια προσεκτική και ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την πολιτισμικά επαρκή 

συμπόνια (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και μέτρηση της). Το πρώτο στάδιο ακολουθείται από την ανάλυση 

των μαθησιακών αναγκών αυτών που κατέχουν ηγετικές θέσεις στη νοσηλευτική και σε άλλα επαγγέλματα στο χώρο 

της υγείας. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της μεθόδου Delphi (να σχεδιαστεί ένα 

μοναδικό πρωτοποριακό εργαλείο μέτρησης και ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για την ανάπτυξη προτύπων σχετικά με την 

προώθηση και υποστήριξη της πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικής φροντίδα υγείας). Μόλις ολοκληρωθούν οι 

μελέτες Delphi, το πρόγραμμα σπουδών για τους κατόχους ηγετικών θέσεων καθώς και τα εργαλεία μάθησης για την 

παρεμβατική εκπαίδευση τους, θα δοκιμαστούν πιλοτικά και θα ολοκληρωθούν. Η παρέμβαση θα αναδείξει τον 

σημαντικό ρόλο των διοικητών και των επαγγελματιών στο καθορισμό των αξιών, προσδοκιών και συμπεριφορών, οι 

οποίες προωθούν και υποστηρίζουν την πολιτισμικά επαρκή και συμπονετική φροντίδα υγείας. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Πρώτη Συνάντηση 
Λεμεσός , Κύπρος, 10th -11th 

Δεκέμβρη 2014 
 
Πορίσματα συνάντησης 
 1.  Δημιουργία ερευνητικής 
ομάδας 
 2. Συμφωνία πλάνου εργασίας 
3.  Κατανομή εργασιών 
4.  Συμφωνία στόχων και 
χρονοδιαγραμμάτων 
 5.  Ανάπτυξη στρατηγικής 
αξιολόγησης και σχέδιο δράσης 
6.   Σχεδιασμός ιστοσελίδας   
 
 

 
Δεύτερη συνάντηση θα γίνει στην 

Βαλένθια, Ισπανία 
23rd -24th Απρίλη 2015 

 

ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Η μελέτη παρέχει μοναδική και 

πρωτοποριακή σύνθεση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

σχετικά με τη συμπόνια, τη 

μέτρηση και εκμάθηση της 

πολιτιστικά επαρκούς 

συμπονετικής θεωρίας και 

πρακτικής. 

2. Ένα νέο και καινοτόμο 

Ευρωπαϊκό μοντέλο για την 

ανάπτυξη προτύπων για 

προώθηση και στήριξης της 

πολιτισμικά επαρκούς 

συμπονετικής φροντίδας 

υγείας, βασισμένο στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών των νοσηλευτών και 

των άλλων ηγετών 

επαγγελματιών υγείας, όπου θα 

δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί. 

3. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 

των ηγετών επαγγελματιών 

υγείας βασισμένο στη πρακτική 

τους, για πολιτισμικά επαρκή 

και συμπονετική φροντίδα 

υγείας  

4. Εργαλεία μάθησης για τους 

ηγέτες επαγγελματίες υγείας 

για πολιτισμικά επαρκή και 

συμπονετική φροντίδα υγείας 

5. Ένα αξιόπιστο εργαλείο 

μέτρησης για αυτοαξιολόγηση 

του επιπέδου πολιτισμικά 

επαρκούς συμπονετικής 

φροντίδας υγείας 

6. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα 

μάθησης και εκπαίδευσης 

7. Ένα δίκτυο ανταλλαγής ιδεών 

και μεταφοράς καλών 

πρακτικών 


