
 

 
Αν. Τσόχα 18 - 20, 115 21, Αθήνα / Τηλ : 210.64.56.713 και 210.38.26.600 / Fax: 210.38.31.406 

E-mail: dioikisi@cancerhellas.org  
 
 

 

 

 

 

 

ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Το Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική 
Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ανακοινώνει την 
υλοποίηση  

Εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης  

στην κλινική ψυχοκοινωνική ογκολογία 

για επαγγελματίες ψυχικής υγείας  

που εργάζονται με ογκολογικούς ασθενείς 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην κλινική ψυχοκοινωνική ογκολογία 
εντάσσεται στο πρόγραμμα «Τηλε-συμβουλευτική και εκπαίδευση στην 
ψυχοκοινωνική ογκολογία» που επιχορηγείται από τον Τομέα Ψυχικής Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και υλοποιείται σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος.   

Στόχος του είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση επαγγελματιών 
υγείας που εργάζονται με ογκολογικούς ασθενείς. Η κατανόηση των ψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων των ασθενών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που 
εμπλέκονται στην πορεία των θεραπευτικών παρεμβάσεων μπορούν να ενισχύσουν 
τους επαγγελματίες υγείας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κλινικού τους έργου 

Το πρόγραμμα θα εστιάσει τόσο στην θεωρητική κατάρτιση όσο και στην κλινική 
εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας: ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών 
λειτουργών, εργοθεραπευτών κτλ. 

Θεωρητική κατάρτιση:  

Θεωρητική ανάπτυξη θεματικών της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας:  βασικές αρχές 
ψυχο-ογκολογίας και διασυνδετικής ψυχιατρικής, βασικές αρχές ψυχοσωματικής, 
σχέση των επαγγελματιών υγείας με τον ασθενή, την οικογένεια-συνοδούς, αρχές 
κοινωνικής εργασίας στην ογκολογία, ψυχοδυναμική της εργασίας. 
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Κλινική εκπαίδευση:  

• Κλινική συνέντευξη 
• Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στην ογκολογία 
• Κλινική εποπτεία δύο περιπτώσεων ασθενών 

 
Διάρκεια διεξαγωγής : Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους.  

1η περίοδος:  Μάρτιος-Δεκέμβριος 2021 (θεωρητική  και κλινική εκπαίδευση) 

2η περίοδος:  Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022 (κλινική εργασία με δύο ασθενείς και 
κλινική εποπτεία) 

Αξιολόγηση: Για την απόκτηση του πιστοποιητικού εξειδίκευσης θα απαιτηθεί εκτός 
από τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων, και γραπτή εργασία 
παρουσίασης κλινικού περιστατικού στο τέλος της δεύτερης περιόδου του 
προγράμματος. 

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα: Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνει κατόπιν 
εξέτασης βιογραφικού. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
που έχουν κλινική εμπειρία με ογκολογικούς ασθενείς. 

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 12 

Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών θεωρίας και κλινικής εποπτείας της πρώτης περιόδου: 
150. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε δεύτερη Παρασκευή και Σάββατο του μήνα. 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση keyeepso@cancerhellas.org  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Μαρτίου 2021 

Έναρξη: 19 Μαρτίου 2021 

Το πρόγραμμα στη διάρκεια των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας αλλά και για 
όσους συμμετέχοντες δεν κατοικούν στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. 

 

 

Εκπαιδευτική επιτροπή: 

Ευτυχία Αρτέμη, Κοινωνική Λειτουργός 

Ειρήνη Δημοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος 

Φιλίππα Κολοκοτρώνη, Ψυχολόγος Υγείας 

Μαρία Κοτρώτσου, Ψυχίατρος 

Ιωάννης Ντίνος, Κλινικός Ψυχολόγος και Επιστημονικός Υπεύθυνος του 
προγράμματος 
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