
1.
Το Κλινικό 

Πλαίσιο

1.1 Επίγνωση των συγκεκριμένων πτυχών διεξαγωγής έρευνας στο 
πλαίσιο της ανακουφιστικής φροντίδας 

2.1 Γνώση βασικών ερευνητικών αρχών / όρων 
2.2 Ικανότητα ακριβούς διατύπωσης και κατανόησης ενός 
ερευνητικού ερωτήματος 
2.3 Γνώση σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας 
2.4 Ικανότητα ανάγνωσης και πραγματοποίησης βασικής 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
2.5 Χρήση κριτικής και αναλυτικής σκέψης 

3.1 Συμπεριλαμβάνει και συνυπολογίζει τα δεδομένα για τη 
φροντίδα, την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας 3.2 Κατανόηση του ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Δεοντολογίας στην κλινική έρευνα

4.1 Εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης ενός πιθανού 
ερευνητικού προγράμματος στο δικό του περιβάλλον 
εργασίας 4.2 Συντονισμός/Διενέργεια της μελέτης με 
βάση το ερευνητικό πρωτόκολλο 
4.3 Τεκμηρίωση όλων των δραστηριοτήτων στην 
ερευνητική μελέτη 

5.1 Βασικές γνώσεις και δεξιότητες στατιστικής, ποιοτικής ανάλυσης 
δεδομένων και πληροφορικής 
5.2 Βασικές γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης δεδομένων 
(συλλογή, διαχείριση, ανάλυση)

6.1 Ικανότητα απολεσματικής επικοινωνίας του 
περιεχομένου και της συνάφειας των ευρημάτων της 
κλινικής έρευνας για διάφορα ακροατήρια 
6.2 Κατοχή δεξιοτήτων συνέντευξης και καλής 
επικοινωνίας 

7.1 Συμπεριλαμβάνει και προάγει τις δεξιότητες των μελών της 
ομάδας εργασίας για τη διεξαγωγή της κλινικής έρευνας 
7.2 Αναπτύσσει και εφαρμόζει τις αρχές και πρακτικές της ηγεσίας 
και της καθοδήγησης στην κλινική έρευνα

Έρευνα στην Ανακουφιστική Φροντίδα
17 Βασικά χαρακτηριστικά επάρκειας για επαγγελματίες
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Κάντε κλικ για να δείτε την 
έννοια και τα παραδείγματα

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε 
την επάρκειά σας

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/cercetare-respacc/
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https://www.surveymonkey.com/r/9YSH8ZR
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-1-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-7_C7.2-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.1-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.2-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.3-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.4-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-2_C2.5-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-3_C3.1-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-3_C3.2-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.1-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.2-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-4_C4.3-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-5_C5.1-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-5_C5.2-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-6_C6.1-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-6_C6.2-1.pdf
http://www.studiipaliative.ro/wp-content/uploads/2021/12/RESPACC-Framework_Domain-7_C7.1-1.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/9Z9LG6R
https://www.surveymonkey.com/r/DLZX3GZ
https://www.surveymonkey.com/r/DYK9NVY
https://www.surveymonkey.com/r/QW3CNDQ
https://www.surveymonkey.com/r/QR2YMKW
https://www.surveymonkey.com/r/QTSKQB5

