
Το  Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Frederick σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο 
Frederick, ανακοινώνουν τη διεξαγωγή διήμερου σεμιναρίου με τίτλο ‘Ανακουφιστική Φροντίδα για Επαγγελματίες Υγείας και Πρόνοιας’. 
Η ανακουφιστική φροντίδα είναι προσέγγιση με στόχο την βελτίωση ζωής ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις που 
σχετίζονται με χρόνιες ή/και ανίατες ασθένειες μέσω πρόληψης και ανακούφισης του πόνου με πρόωρη διάγνωση και άρτια αξιολόγηση και 
θεραπεία του πόνου και άλλων προβλημάτων-σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών.
 
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τις κύριες έννοιες της ανακουφιστικής φροντίδας
• Κατάλληλο λεξιλόγιο στην ανακουφιστική φροντίδα
• Πότε η ανακουφιστική φροντίδα εφαρμόζεται και σε ποια άτομα
• Τους διάφορους επαγγελματικούς ρόλους στην ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα
• Τις έννοιες του «συνολικού πόνου» και της «διεπιστημονικής πρακτικής»
• Χρήσιμα εργαλεία στην πρακτική της ανακουφιστικής φροντίδας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ανακουφιστική Φροντίδα 
για Επαγγελματίες Υγείας και Πρόνοιας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται, ή σκοπεύουν 
να ασχοληθούν με την ανακουφιστική φροντίδα. Συγκεκριμένα το 
σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν Κοινωνικοί Λειτουργοί, 
Νοσηλευτές, Ιατροί, Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι και άλλα συναφή 
επαγγέλματα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν οι απαραίτητες σημειώσεις χωρίς 
κάποια επιπρόσθετη χρέωση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία. 

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής: 
28 & 29 Νοεμβρίου, 09:00 – 14:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου σεμιναρίου παρατίθεται πιο κάτω:

Πρόγραμμα Διάρκεια Κόστος Συμμετοχής

Ανακουφιστική Φροντίδα για 
Επαγγελματίες Υγείας και 

Πρόνοιας

10 ώρες 190.40€
160.00 + 19% ΦΠΑ

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick δέχεται δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2018. Ποσοστό (50%-80%) του 
κόστους συμμετοχής προπληρώνεται μαζί με την εγγραφή. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης το κόστος πρέπει να εξοφλείται.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick: www.frederick.ac.cy/EKEK ή 
22394489, ekek@frederick.ac.cy.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Δρ Παναγιώτης Πεντάρης 
Ο Δρ Παναγιώτης Πεντάρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας και Συμβουλευτικής 
στο University of Greenwich στην Αγγλία. Η εργασιακή εμπειρία 
του Δρ. Πεντάρη επικεντρώνεται περισσότερο στην πρακτική και 
κλινική κοινωνική εργασία στον τομέα της θανατολογίας – επιστήμη 
του θανάτου, κυρίως με παιδιά και ενήλικες που πεθαίνουν, 
και άτομα που πενθούν. Περεταίρω, η ακαδημαϊκή του έρευνα 
εκτείνεται από τις πολιτικές και φιλοσοφικές εκτάσεις του θανάτου 
έως την επαγγελματική πρακτική, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα 
μεγάλης κλίμακας Βρετανικό-εθνικό πρόγραμμα για τη θρησκεία, 
τις πεποιθήσεις και την πνευματικότητα στην πρακτική φροντίδας 
ετοιμοθανόντων και πενθούντων. Επιπρόσθετα, ο Δρ. Πεντάρης έχει 
εργαστεί διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου των Ηνωμένων Πολιτειών, 
Ηνωμένου Βασιλείου, Ουγκάντα και Ελλάδας. Οι θέσεις που κατέχει 
είναι: κοινωνικός λειτουργός σε πλαίσια που ασχολούνται με ασθενείς 
που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους (hospice social worker), 
θεραπευτής ατόμων που πενθούν (independent bereavement 
therapist) και σύμβουλος κοινωνικής πολιτικής σχετικά με τις 
στρατηγικές για το τέλος του κύκλου ζωής και την καθοδήγηση περί 
ανακουφιστικής φροντίδας και περίθαλψης. Τέλος, ο Δρ. Πεντάρης 
είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Μελετών Ανεξάρτητων 
Ακαδημαϊκών Ερευνών (IARS), ελεγμένο μέλος του οργανισμού για 
τη μελέτη του θανάτου και της κοινωνίας (Association for the Study 
of Death and Society – ASDS) και εκπρόσωπος χώρας για το Διεθνές 
Κέντρο Ειρήνης Αφρικής, ενώ ενεργεί ως διεθνής υποστηρικτής για τα 
δικαιώματα LGBTQ και το θάνατο και τη θλίψη.


