ΚΎΡΙΟΙ ΣΤΌΧΟΙ

ΟΙ ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

  Να ενισχυθεί το επίπεδο εξειδίκευσης των Νοσηλευτών της Π.Φ.Υ. που
παρέχουν υπηρεσίες Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Η Σύμπραξη ENhANCE περιλαμβάνει 13 εταίρους, από 5 διαφορετικές χώρες της
ΕΕ που εκπροσωπούν Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον
τομέα της Νοσηλευτικής, Ρυθμιστικούς Φορείς για την εκπαίδευση Οικογενειακής
και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Επαγγελματικούς Συλλόγους και Εργοδότες του
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

  Να προωθηθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την Οικογενειακή και
Κοινοτική Νοσηλευτική που να αναφέρονται στο επίσημο προφίλ της ΕΕ και
να βασίζονται στις συστάσεις υγειονομικής πολιτικής του Π.Ο.Υ. και της ΕΕ,
  Να υποστηριχθεί η μετάβαση από το παλιό μοντέλο Π.Φ.Υ. στα νέα μοντέλα
υγειονομικής φροντίδας με επίκεντρο την Π.Φ.Υ.
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Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας-Ινστιτούτο για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CNR-ITD),
Ιταλία - SI4life scrl, Ιταλία - Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE), Ιταλία - Ligurian
Health enterprise (ALISA), Ιταλία - EUROCARERS, Βέλγιο - Ευρωπαϊκή Ένωση
Φορέων Υπηρεσιών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (EASPD), Βέλγιο - Πανεπιστήμιο
Ανατολικής Φιλανδίας (UEF), Φιλανδία - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI)
Θεσσαλίας, Ελλάδα - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (TEI) Κρήτης, Ελλάδα Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (E.N.E.), Ελλάδα - Future Balloons Unipessoal, Lda,
Πορτογαλία - Ακαδημία Επιχειρήσεων και Διοίκησης GmbH (AWV), Γερμανία

WWW.ENHANCE-FCN.EU
Συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δε συνιστά έγκριση του
περιεχομένου και αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών του. Επίσης η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ

ΓΙΑΤΊ;

Η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που θέτει πολλές
προκλήσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι συστάσεις της ΕΕ υπογραμμίζουν
τη σημασία της οικογένειας και της κοινότητας στη διαδικασία της γήρανσης, δίνοντας έμφαση
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), στην πρόληψη καθώς και στην έγκαιρη ανίχνευση
και διάγνωση των νοσημάτων.
Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, πολλές οδηγίες του Π.Ο.Υ. υπογραμμίζουν την
ανάγκη εφαρμογής νέων μοντέλων υγειονομικής φροντίδας με επίκεντρο την Π.Φ.Υ., δηλ. την
άμεση, προσβάσιμη, συνεχιζόμενη, ολοκληρωμένη και συντονισμένη φροντίδα που παρέχει ένα
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της κοινότητας και των συστημάτων υγείας. Η Οικογενειακή και
Κοινοτική Νοσηλευτική (Ο.Κ.Ν.) αναγνωρίζεται ως βασικός συντελεστής στο νέο μοντέλο Π.Φ.Υ.

ΣΥΝΆΦΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Επί του παρόντος, δεν έχει καθοριστεί ένα τυποποιημένο Επαγγελματικό Προφίλ (Ε.Π.) για
την Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις
συστάσεις του Π.Ο.Υ. και της ΕΕ.
Το πρόγραμμα ENhANCE στοχεύει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών
που προσφέρονται σήμερα από τους Νοσηλευτές που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και εκείνων που πραγματικά ζητούνται τόσο από τους δημόσιους όσο και
από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατά την εφαρμογή καινοτόμων
μοντέλων υγειονομικής φροντίδας με επίκεντρο την Π.Φ.Υ.
Ξεκινώντας από τα υπάρχοντα ερευνητικά τεκμηριωμένα δεδομένα και τα αποτελέσματα των
εν εξελίξει ερευνητικών σχεδίων της ΕΕ, θα προσδιοριστεί το Επαγγελματικό Προφίλ για την
Π.Φ.Υ. ως κριτήριο αναφοράς της ΕΕ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.)
στην Π.Φ.Υ. Το βασισμένο στα προσόντα Επαγγελματικό Προφίλ θα αποτελέσει τη βάση για
τον καθορισμό ενός ευρωπαϊκού, καινοτόμου, γνωστικά προσανατολισμένου προγράμματος
σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Π.Φ.Υ.

ΚΎΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
Για την επίτευξη των στόχων του έργου, η Σύμπραξη ENhANCE θα πραγματοποιήσει
μια σειρά δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προσδιορισμός του Επαγγελματικού Προφίλ για την Οικογενειακή και
Κοινοτική Νοσηλευτική, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχεδιασμός ενός προγράμματος σπουδών για την Οικογενειακή και
Κοινοτική Νοσηλευτική που μπορεί, επίσης, να διαδραματίσει ρόλο
αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ανάπτυξη ειδικών κατευθυντήριων γραμμών/οδηγιών που θα
υποστηρίζουν τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
κατά την εκπόνηση προγράμματος σπουδών της ΕΕ στα τοπικά
προγράμματα σπουδών.
Κατάθεση ενός επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς και
ανάπτυξη των κύριων κατευθυντήριων γραμμών και μεθοδολογικών
αρχών, σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης και προσαρμογής
των εργαλείων και μεθόδων που προτείνονται από το έργο.
Ανάπτυξη ενός καινοτόμου ανοιχτού ηλεκτρονικού (online) εργαλείου που
θα υποστηρίζει τη μελέτη περιπτώσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών για Νοσηλευτές.
Σχεδίαση 3 εθνικών προγραμμάτων σπουδών Οικογενειακής και
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και υλοποίηση 3 πιλοτικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Ανάπτυξη Συστάσεων προς τους εργοδότες τόσο του δημόσιου όσο και
του ιδιωτικού τομέα για αποτελεσματικές επενδύσεις σε επαγγελματίες
της Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής.
Αξιολόγηση και διασφάλιση Ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου.
Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των ενδιαφερόμενων
φορέων.
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και διασφάλιση της βιωσιμότητας του
έργου.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΊ ΑΠΌ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΈΡΓΟΥ;

Patients
and their
Οιfamilies
ασθενείς και
οι οικογένειές
τους

VET
providers
Φορείς

Professional
associations

Επαγγελματικές
Ενώσεις

Nurses
working
Nursesπου
Νοσηλευτές
in PHC
εργάζονται
στην

Επαγγελματικής
VET
Εκπαίδευσης και
provides
Κατάρτισης

working in
Π.Φ.Υ.
PHC

VET teachers
Καθηγητές
and
trainers
και εκπαιδευτές
in
the
field of
της Επαγγελματικής
nursing και
Εκπαίδευσης

Κατάρτισης στον τομέα
της Νοσηλευτικής

Public
and private
Δημόσιες
healthcare
και
ιδιωτικές
organizations/
οργανώσεις/
ιδρύματα
institutions
φροντίδας
υγείας

