Επιπρόσθετα η απόκτηση γνώσεων
σχετικά με τα δικαιώματα των
ατόμων με ψυχική διαταραχή,
το ρόλο της διεπιστημονικής ομάδας
υγείας στην θεραπευτική προσέγγιση
των ασθενών, τη διαχείριση κρίσεων
και τις μεθόδους αξιολόγησης της
βίας και της επικινδυνότητας.

Σκοπός
και Στόχοι του ΕΝΕργώ

Σκοπός του προγράμματος είναι
η εκπαίδευση και πιστοποίηση
πρόσθετων γνώσεων και
δεξιοτήτων 350 επαγγελματιών
του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης «Κρίσιμα θέματα
εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»
είναι να καταστούν οι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις του χώρου της ψυχικής
υγείας.
Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονική εξειδικευμένη γνώση
στην ήδη υπάρχουσα, αναφορικά με τις βασικές αρχές της κοινοτικής
Ψυχιατρικής, τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική υγεία και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του στιγματισμού σε βάρος των ατόμων με
προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, θα διεξαχθούν
εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων των ωφελούμενων, από Φορέα
Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO
17024, με τουλάχιστον μία (1) επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας.
Σε όλους όσοι θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση θα καταβληθεί εκπαιδευτικό
επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους
του προγράμματος.

Μέσα από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες υγείας να
γνωρίζουν τον τρόπο εκτίμησης των αναγκών στην προγωγή της ψυχικής
υγείας, το ρόλο της συμβουλευτικής και να καταστούν ικανοί να κατανοούν το
πλαίσιο διαχείρισης των ατόμων με ψυχικά νοσήματα μέσα από τη λειτουργική
διασύνδεση των Μονάδων Υγείας.

ΕΝΕ ΡΓΩ
Μέθοδος υλοποίησης προγράμματος

Πρόγραµµα Κατάρτισns &
Πιστοποίnσns Επαγγελµατιών Τοµέα Υγείαs

ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη
διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα» είναι πανελλαδικής
εμβέλειας και θα γίνει με την μέθοδο μικτής κατάρτισης blended learning
(συνδυασμός δια ζώσης, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης).

Θα έχει διάρκεια 100 ώρες:

4 ώρες φυσικής παρουσίας
+59 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης
+37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
Αριθμός ωφελούμενων: 350 άτομα

