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Η δεφτερη ςυνάντηςη 
του ζργου 
πραγματοποιήθηκε ςτη 
Βαλζνθια τησ Ιςπανίασ 
από τισ 23 μζχρι τισ 24 
Απριλίου, 2015 

  

 

Η θμεριςια διάταξθ περιελάμβανε: 
I. Αξιολόγθςθ των παραδοτζων του ζργου: 

Παραδοτζο 1. Τα αποτελζςματα τθσ βιβλιογραφικισ 
αναςκόπθςθσ 
Παραδοτζο 2. Εργαλείο μζτρθςθσ ςυμπόνιασ- CMT 
Παραδοτζο 3. Εκτίμθςθ αναγκών 
Σχεδιαςμόσ του Eυρωπαϊκοφ μοντζλου για τθν 
ανάπτυξθ των προτφπων (Παραδοτζο 4): 

 Oμάδα εμπειρογνωμόνων Delphi,  

 Κατάλογοσ αξιών, φιλοςοφία και εκπαιδευτικζσ 
αρχζσ,  

 Προκαταρκτικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ του 
μοντζλου.  

 
 
 
 
Τα πρώτα 
παραδοτζα του 
ζργου ΙΕΝΕ4 είναι 
ζτοιμα!  
 
 
  

 Αναςκόπηςη τησ βιβλιογραφίασ (integrative review) όςον αφορά τισ τρεισ πτυχζσ τησ ςυμπόνιασ 
Η βιβλιογραφία βαςίηεται ςτο κφριο ερευνθτικό ερώτθμα: «Πώσ οι νοςθλευτζσ και άλλοι 
επαγγελματίεσ υγείασ μακαίνουν να αςκοφν πολιτιςμικά επαρκι ςυμπονετικι φροντίδα;». Η 
βιβλιογραφία παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ δθμοςιευμζνθσ ζρευνασ και τθσ επιςτθμονικισ 
γνωμοδότθςθσ όςον αφορά τα κζματα: Διεκνι αποδεκτά μζρθ τθσ ςυμπόνιασ, Μζτρθςθ πολιτιςμικά 
επαρκοφσ ςυμπόνιασ, Μάκθςθ τθσ  πολιτιςμικά επαρκοφσ  ςυμπόνια ςτθ κεωρία και πράξθ. 
Η αναςκόπθςθ ζγινε από τισ Rikke Α Petersen, Lisbeth Frederiksen και Mette M. Jansen από το 
University College Lillebaelt- Τμιμα Νοςθλευτικισ - Odense – Δανία, Choni Doñate, Carla Vidal και  
Gustavo Castillo & Jordi Garcés από το Ινςτιτοφτο Ερευνών Polibienestar - Πανεπιςτιμιο Valencia- 
Ιςπανίασ, Irena Papadopoulos και Sheila Ali από το Research Centre for Transcultural Studies in 
Health- Middlesex University –Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
Υιοκετικθκε μια ςυνκετικι προςζγγιςθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ. Η 
διαδικαςία περιελάμβανε: α) τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ ερωτιματοσ, β) τον 
προςδιοριςμό των όρων αναηιτθςθσ, γ) βιβλιογραφικι ζρευνα, γ) αξιολόγθςθ των δεδομζνων, δ) 
ανάλυςθ των δεδομζνων, ε) τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων ςτο φφλλο αποδελτίωςθσ. 
 
Η Ζκκεςθ με τθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ είναι διακζςιμθ ςτο http://ieneproject.eu/. 
 
Το πρώτο παραδοτζο του ζργου IENE4 δείχνει ότι υπάρχει περιοριςμζνθ βιβλιογραφία με τθν 
ςχετικά με τθ ςυμπόνια και βαςίηεται ςτθν εμπειρικι ζρευνα. Το ζργο ΙΕΝΕ 4 κα παράςχει τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ για το πώσ οι νοςθλευτζσ/τριεσ και άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ μποροφν 
να μάκουν να παρζχουν πολιτιςμικά επαρκι ςυμπονετικι φροντίδα.  
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Εργαςία ςε εξζλιξθ:  
 
Παπαδοηέο 2.  
Επγαλείο Μέηπηζηρ 
Σςμπόνιαρ  

 Στόχοσ μασ είναι να αναπτφξουμε ζνα ζγκυρο και αξιόπιςτο εργαλείο αυτό-αξιολόγθςθσ για μζτρθςθ τθσ 
πολιτιςμικά επαρκοφσ ςυμπόνιασ. 

 Το πρώτο βιμα αυτοφ του παραδοτζου ιταν ο ςχεδιαςμόσ των δθλώςεων, α) γενικών, που 
αφοροφν ςε γενικά μζτρα ςυμπόνιασ και β) ειδικών, επικεντρωμζνα ςε διάφορεσ ομάδεσ 
πελατών. 

 Κάκε εταίροσ ετοίμαςε γενικζσ δθλώςεισ και δθλώςεισ για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πελατών. 

 Αργότερα, θ Κακθγιτρια Irena Papadopoulos, από το Research Centre for Transcultural Studies in 
Health- Middlesex University του Ηνωμζνου Βαςίλειου εξζταςε όλεσ τισ δθλώςεισ από κάκε 
εταίρο και τισ προςάρμοςε ςτισ απαιτιςεισ του εργαλείου. Ταυτόχρονα τισ ταξινόμθςε ςτισ 
διάφορεσ πτυχζσ τθσ ςυμπόνιασ: πολιτιςμικι επαγρφπνθςθ, πολιτιςμικι γνώςθ, πολιτιςμικι 
ευαιςκθςία και πολιτιςμικι επάρκεια. 

 Η τελικι ζκδοςθ των δθλώςεων αποτελείται από το ερωτθματολόγιο για τθ μελζτθ Delphi, ο 
πρώτοσ γφροσ τθσ οποίασ ολοκλθρώκθκε ςε όλεσ τισ χώρεσ. 

 Τα πρώτα αποτελζςματα από τθν ποςοτικι ανάλυςθ κάκε ομάδασ δθλώςεων (γενικι και 
ςυγκεκριμζνθ ομάδα πελατών) παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ (μζςθ τιμι, 
τυπικι απόκλιςθ, εφροσ, διάμεςοσ και επικρατοφςα τιμι). Οι αναλφςεισ αυτζσ κα 
ςυμπλθρωκοφν με ποιοτικζσ αναλφςεισ. 

 Μετά από αυτό, το ερωτθματολόγιο κα προςαρμοςτεί και κα είναι ζτοιμο για το δεφτερο γφρο 
τθσ μελζτθσ Delphi. 

 
 
 
 
 
Παπαδοηέο 3. 
Αξιολόγηζη 
αναγκών 

 Η αξιολόγηςη των αναγκών των νοςηλευτών/τριών και άλλων επαγγελματιών υγείασ (ανώτεροι 
νοςθλευτζσ και άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ, εκπαιδευτικοί και υπεφκυνοι τμιματοσ) διεξάγεται ςε όλεσ 
τισ χώρεσ. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να εντοπίςει τισ αναπτυξιακζσ τουσ ανάγκεσ 
προκειμζνου να τουσ βοθκιςει να γίνουν πρότυπα και υποςτθρικτζσ τθσ πολιτιςμικά επαρκοφσ 
ςυμπονετικισ φροντίδασ. 

• Το ερωτθματολόγιο τθσ αξιολόγθςθσ των αναγκών ετοιμάςτθκε από τθν Serpil Tural, από το 
Πανεπιςτιμιο του Μαρμαρά (Τουρκία) και κα μεταφραςτεί ςε όλεσ τισ γλώςςεσ. 

• Το ερωτθματολόγιο πρζπει να ςυμπλθρωκεί από 20-25 Προϊςταμζνουσ επαγγελματίεσ υγείασ, 
που εργάηονται ςτα νοςοκομεία ι ςτθν κοινότθτα και ςε κλινικοφσ εκπαιδευτζσ. 

• Μετά τθν ειςαγωγι του ερωτθματολογίου ςτο Survey Monkey, κάκε εταίροσ κα αποςτείλει τθν 
πρόςκλθςθ και το ςφνδεςμο ςτισ ομάδεσ-ςτόχουσ προκειμζνου να ςυμπλθρώςουν το 
ερωτθματολόγιο. 

• Κάκε εταίροσ κα ςτείλει τθ ποςοτικι ανάλυςι του (θ οποία κα εξαχκεί αυτόματα από τθν 
πλατφόρμα Survey Monkey) και τισ μεταφραςμζνεσ απαντιςεισ των ανοικτών ερωτιςεων ςτο 
Πανεπιςτιμιο του Μαρμαρά, το οποίο κα ετοιμάςει τθν ζκκεςθ που αφορά τθν αξιολόγθςθ των 
αναγκών. 

 
 
 
 
 
Επόμενα βιματα: 
Εςπωπαϊκό Μονηέλο 
για ηην ανάπηςξη 
ηων πποηύπων  

 Ο ςτόχοσ του Ευρωπαϊκοφ μοντζλου είναι να καταςτιςει τουσ/τισ νοςθλευτζσ/τριεσ και άλλουσ τουσ 
προϊςτάμενουσ ςτον τομζα τθσ υγείασ (ανώτερουσ νοςθλευτζσ και άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ, 
εκπαιδευτικοφσ και υπεφκυνουσ Τμθμάτων) να αναπτφξουν το κακοδθγθτικό και υποςτθρικτικό τουσ 
ρόλο, προκειμζνου να αναπτυχκεί μια κουλτοφρα κλινικοφ περιβάλλοντοσ/ περιβάλλοντοσ φροντίδασ που 
κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτο προςωπικό να παρζχει πολιτιςμικά επαρκι και ςυμπονετικι φροντίδα ςε 
όλουσ τουσ αςκενείσ/πελάτεσ. 
Το Ευρωπαϊκό μασ πρότυπο κα βαςίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ και ςτθν 
αξιολόγθςθ αναγκών, που κα διεξαχκεί ςε όλεσ τισ χώρεσ εταίρουσ. Βαςίηεται επίςθσ ςτο μοντζλο 
PPT/ΙΕΝΕ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν θγεςία. Το μοντζλο κα παρζχει τισ αξίεσ, τθ φιλοςοφία, τισ 
εκπαιδευτικζσ αρχζσ και ζνα εννοιολογικό χάρτθ πικανοφ περιεχομζνου, ώςτε να βοθκιςει τουσ 
εκπαιδευτζσ ςτθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων ςπουδών και εκπαιδευτικών εργαλείων και τουσ 
ανώτερουσ επαγγελματίεσ του τομζα τθσ υγείασ, οι οποίοι κατά κανόνα κεωροφνται ωσ ζνασ από τουσ πιο 
ςθμαντικοφσ δεςμοφσ για τθν ανάπτυξθ και τθ βιωςιμότθτα πολιτιςμικά ευαίςκθτων και ςυμπονετικών 
περιβαλλόντων. 
Θα χρθςιμοποιιςουμε εμπειρογνώμονεσ για τθν μελζτθ Delphi, ωσ μεκοδολογία για τθν επίτευξθ 
ςυναίνεςθσ ςχετικά με τισ βαςικζσ αξίεσ και ζννοιεσ που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν ανάπτυξθ του 
μοντζλου. Το Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου κα αναλάβει το ςυντονιςμό τθσ ομάδασ 
εμπειρογνωμόνων και τθν διαμόρφωςθ του μοντζλου. 
Η πιλοτικι εφαρμογι και δοκιμι του Ευρωπαϊκοφ μοντζλου κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κφπρο μζςα από 
μια ομάδα εςτίαςθσ με εμπειρογνώμονεσ. 

Επόμενη ςυνάντηςη   
Στη Σιζνα, Ιταλία, ςτισ 4 και 5 Νοεμβρίου 2015 
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Το ζργο χρηματοδοτήθηκε με τη ςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. Η παροφςα δημοςίευςη 
αφορά τισ απόψεισ του ςυγγραφζα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρείται  υπεφθυνη  για 
οποιαδήποτε χρήςη που μπορεί να γίνει  των πληροφοριϊν αυτϊν. 
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