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Το σεμινάριο της ELNEC έλαβε χώρα φέτος 5-9 Σεπτεμβρίου στο Schloss Arenberg, (Μedicine for the 

World) στο Salzburg, Αυστρία, όπου λειτουργεί για 25 έτη το OPEN MEDICAL INSTITUΤΕ (ΟΜΙ). To 

Ίδρυμα αυτό χρηματοδοτείται από American Austrian Fountation κι έχει προσφέρει εκπαιδευτικές 

υποτροφίες σε 23.000 γιατρούς σε πάνω από 120 χώρες. Στο σεμινάριο της ELNEC, το οποίο από το 

2007 έχει ήδη οργανωθεί 10 φορές, η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά. Συνολικά εφέτος 

επελέγησαν και συμμετείχαν 33 νοσηλευτές από 9 διαφορετικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης (Κιργιστάν, Γεωργία, Καζακστάν, Μολδαβία, Αλβανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, 

Αρμενία), προκειμένου να συζητήσουν όλες τις πτυχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας και της 

Νοσηλευτικής.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διηύθυνε η Betty Ferrell, από τις ΗΠΑ, καθηγήτρια και διευθύντρια 

Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και κύρια ερευνήτρια του ELNEC στο City of Hope. Επιπλέον 

εξειδικευμένοι διδάσκοντες από τις ΗΠΑ ήταν η Carrie L. Cormack, ο Patrick Coyne, και η Judith A. 

Paice, καθώς και η Nicoleta Mitrea από τη Ρουμανία. 

Τα θέματα που παρουσίασαν και συζητήθηκαν σε αντίστοιχα φροντιστήρια αφορούσαν στη 

διαχείριση του πόνου και των συμπτωμάτων, την επικοινωνία, πολιτισμικά και ηθικά ζητήματα και 

το τέλος στη φροντίδα στο τέλος της ζωής. Οι εισηγήσεις κάλυψαν ανάγκες αναφορικά με όλο το 

ηλικιακό φάσμα των ασθενών, από την παιδιατρική έως τη γηριατρική Ανακουφιστική Φροντίδα. 

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εργαστήριο Ηγεσίας στην Ανακουφιστική 

Φροντίδα.  

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για την ενσωμάτωση της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην 

καθημερινή κλινική πρακτική στις χώρες τους. Επιπλέον δόθηκε χρόνος ώστε οι συμμετέχοντες κάθε 

χώρας ομαδικά να σχεδιάσουν ένα έργο που  θα αξιοποιήσει το πρόγραμμα της ΕLNEC και το οποίο 

θα υλοποιηθεί εντός ενός έτους από τη λήξη του σεμιναρίου. Απώτερος στόχος των έργων αυτών 

είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της επίγνωσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα σε όλες 

τις χώρες. 


