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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο 

Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία 

 

Ανακοίνωση 

Το Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική 

Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο πλαίσιο του 

έργου "Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στην 

Νεοπλασματική Ασθένεια" θα πραγματοποιήσει «Σεμινάριο εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής ενδυνάμωσης νοσηλευτών στην εργασία τους με εφήβους 

ογκολογικούς ασθενείς » 

Το σεμινάριο απευθύνεται 

Σε νοσηλευτές που επιθυμούν να  βελτιώσουν την  επικοινωνιακή τους ικανότητα, ή 

ακόμα τους τρόπους αντιμετώπισης  «δύσκολων» ασθενών  εφήβων και νέων 

ενηλίκων  και των οικείων τους 

Σκοπός 

1. Η κατανόηση των ανατροπών που επιφέρει ο καρκίνος στην σωματική, 

ψυχική και  κοινωνική εξέλιξη του εφήβου και του νέου ενήλικα. 

2. Η επεξεργασία των επιπτώσεων στην οικογένεια. 

3. Η ανάδειξη των ψυχικών επιπτώσεων στους ειδικούς (ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό) από την φροντίδα εφήβων, νέων ενηλίκων καρκινοπαθών.  
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Μέθοδος 

1. Θεωρητικές εισηγήσεις 

2. Παρουσίαση και ανάλυση περιστατικών 

3. Βιωματική επεξεργασία 

 Θεματολογία 

1. Ψυχο-ογκολογία (ιστορική αναδρομή, θεραπευτικές παρεμβάσεις). 

2. Εφηβεία (ήβη, ψυχικές αλλαγές, επιπτώσεις της ασθένειας στον  έφηβο,   

στην οικογένεια). 

3. Επιπτώσεις και ψυχικό φορτίο  των ειδικών στην φροντίδα εφήβων – νέων 

ενηλίκων με καρκίνο καθώς και των οικογενειών τους. 

 Πρόκειται για σεμινάρια με ομάδες περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων. Το 

κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει 3 συναντήσεις, 6 ωρών έκαστη (Σάββατα και 

Κυριακές). 

Υπεύθυνη σεμιναρίου: Ειρήνη Δημοπούλου (κλινική ψυχολόγος) 

 με τη συμμετοχή μελών του ΚΕ.Ε.Υ.Ψ.Ο. στην εκπαίδευση.   

Συναντήσεις της πρώτης ομάδας:  
 
Σάββατο 24/10/20  
Σάββατο 31/10/20  
Κυριακή 1/11/20  
 
Ώρα: 10.00-13.00 και 14.00-17.00 για κάθε μία από τις ημέρες (σύνολο ωρών: 18). 
 
Υπάρχει πρόβλεψη να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης σχετικά με τον κορωνοϊό, 

όπως αυτά θα ισχύουν τις ημέρες των σεμιναρίων, και πιστεύοντας ότι όλοι θα 

τηρήσουμε τους κανόνες ασφαλείας, ο τόπος διεξαγωγής θα είναι στα γραφεία του 

ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. (Τσόχα 18-20, 3ος όροφος, Αμπελόκηποι-μετρό Αμπελόκηποι).  

Σε περίπτωση επιπλέον περιοριστικών μέτρων θα υπάρξει η δυνατότητα 

διαδικτυακής διεξαγωγής των σεμιναρίων. 
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Κριτήρια συμμετοχής  

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο keyeepso@cancerhellas.org επισυνάπτοντας ένα σύντομο βιογραφικό, 

με έμφαση στην κλινική εμπειρία με ογκολογικούς ασθενείς.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία των 

επαγγελματιών. Οι συμμετέχοντες που θα γίνονται αποδεκτοί, θα ειδοποιούνται 

εγκαίρως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 

το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA 

Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας 

της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των 

δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 

στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του 

προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το 

Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

 

mailto:keyeepso@cancerhellas.org
mailto:keyeepso@cancerhellas.org

