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Üçüncü proje toplantısı 

Siena’da İtalya 4-5 
Kasım 2015 

tarihlerinde yapıldı. 

  

 
 
 

Ortaklar projenin çıktılarını değerlendirdi: 
Çıktı 2. Şefkat Ölçme Aracı  – CMT; 
Çıktı 4: Rol modellerin gelişimi için Avrupa 
Modeli 

Ortaklar birlikte sağlık bakım liderleri için eğitim 
müfredatı geliştirdi. (Çıktı 5). Çalıştay boyunca 
her bir ortak ülke, öğrenme ünitelerinin 
içeriklerini belirledi (Çıktı 6).  

 

 

Çıktı 4: Rol modellerin 
gelişimi için Avrupa 

modeli 

 
 
  

  
Kültürel Yetkinlikte Şefkatli 

Liderliğin gelişimi için Avrupa 
Modeli 

Avrupa modelinin amacı lider 
hemşirelere ve yönetici sağlık 
çalışanlarının, ekiplerinin kültüre 
duyarlı bakımı tüm hastalara 
sunmalarında  rehber ve destek 
rollerini üstlenmelerine olanak 
sağlamaktır. 

Avrupa Modeli indirmek 
içintıklayınız. 
http://ieneproject.eu/compassi
on.php 
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Çıktı 2. Şefkat Ölçme 
Aracı 

 

  

Kültürel yetkinlikte şefkat ölçme 
için öz-değerlendirme 

Yedi ülkede geçerliliği ve 
güvenirliliği test edilmiş araç IENE 
web sitesinde bulunmaktadır.  

http://ieneproject.eu/assessment.p
hp 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
Devam eden çalışma:  

Sağlık bakım liderleri 
için eğitim müfredatı  
(Çıktı 5) 
 
 

 

  
Ortaklar herbir öğrenme ünitesinin bileşenlerini ve yapısını belirledi.   
Müfredat, kültürel yetkinlikte şefkatli bakımı destekleyen ve geliştiren rol modellerin 
gelişimi için Avrupa modeli (O4)rehberliğinde ve  literatür derlemesinin (O1)  ve ihtiyaç 
analizlerinin (O3)  sonuçlarına göre oluşturuldu. 
Müfredat iki öğrenme ünitesini içermektedir: Birinci ünite hizmetlerin standardından 
sorumlu olan, kaynakları yöneten ve kurumsal değerlerin yerleşmesine katkı veren rol 
model olması gereken deneyimli liderlere yöneliktir. İkinci ünite bakımın standartlarından 
sorumlu olan, öğrencilerle daha çok iletişim halinde olan ve bakım sunan önsaf sağlık 
liderlerine yöneliktir.  

 
Müfredat yedi Avrupa Ülkesinde pilot uygulamadan geçip test edilecektir: İngiltere, 
Romanya, Türkiye, Danimarka, İtalya, İspanya ve Kıbrıs. 
 

 
Kültürel yetkinlikte 
şefkatli bakımda 
sağlık bakım liderleri 
için öğrenme araçları  
(Çıktı 6)  

  

İngiltere, Romanya, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Türkiye ve Danimarka’da oluşturulan, pilot 
uygulaması yapılan ve değerlendirilen yedi araç ünite 1 için ve yedi araç ünite 2 için (toplam 
14 araç) kullanılacaktır.   
Araçlar Avrupa Modeli bileşenlerini ele almaktadır.  
Ar açları görmek için, IENE websitesi üzerinde Model içindeki bileşenlere tıklayınız. 

http://ieneproject.eu/compassion.php 

Bir sonraki toplantı     Lillebaelt-Danimarka , 30- 31 Mart 2016 
 

  

     
 

 

İhtiyaç Analizi  

O3 

Avrupa Liderlik Modeli   

04 

[İlkelerve değerler ] 

MÜFREDAT 

ÜNİTE1  
DeneyimliLiderler 

Ortam 

Kaynak 

Hizmetlerin Standardı 

ÜNİTE 2 

Ön saf Liderleri  

Bakım Sunma 

Öğrenciler 

Bakımın Standardı 

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan destek ile finanse edilmektedir. 

Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır, Komisyon burada bulunan bilgi içeriğinden sorumlu tutulamaz. 
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