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ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ‘PROLEPSIS’
Διανύοντας τους τελευταίους μήνες του έργου ‘Prolepsis’, κύριος
στόχος είναι η προώθηση των αποτελεσμάτων και η μεγιστοποίηση
του οφέλους, επιτρέποντας σε ένα ευρύ κοινό ενδιαφερομένων να
ενημερωθούν για τα κύρια επιτεύγματα του έργου.
Με βάση αυτόν το στόχο, θα πραγματοποιηθούν 3 εκδηλώσεις, στην
Ιταλία, στην Πορτογαλία και στην Κύπρο, με στόχο να συναντηθούν:
άτυποι φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και φορείς οι οποίοι
απευθύνονται σε φροντιστές και οργανώσεις, που προσφέρουν
εκπαίδευση σε άτυπους φροντιστές. Το περιεχόμενο όλων των
εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει: (α) τη διάδοση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης του έργου, (β) την παρουσίαση
του εκπαιδευτικού προγράμματος που αναπτύχθηκε για γυναίκες
φροντιστές, (γ) την εφαρμογή ‘Prolepsis’ για κινητές συσκευές και
(δ) το ηλεκτρονικό βιβλίο που αναπτύχθηκε για φροντιστές και
περιέχει μια ολοκληρωμένη απόδοση του έργου και της εμπειρίας
που αποκτήθηκε μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά αφού πέραν της ενημέρωσης για
τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν, και την κατάθεση της άποψης
των φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν
στο πιλοτικό πρόγραμμα, θα μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους
θέση επί του θέματος.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα κάθε χώρας, πατήστε
εδώ.

ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
‘PROLEPSIS’ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
την Κύπρο προγραμματίζεται εκδήλωση διάρκειας 4 ωρών που διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Νοσηλευτικής
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και την Europa Donna Κύπρου, στις 17 Φεβρουαρίου 2022, ώρα
16:00 – 20:00, στο ξενοδοχείο Ποσειδώνια, Λεωφόρος Αμαθούντος 25, Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός.
Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετέχουν γυναίκες που έχουν αναλάβει την φροντίδα ατόμου από το οικογενειακό
τους περιβάλλον, επαγγελματίες υγείας, ενδιαφερόμενα μέρη, ΜΚΟ και οργανώσεις που ενδέχεται να συμβάλουν στη
διάχυση των πληροφοριών (π.χ. οργανώσεις φροντιστών και οργανώσεις που προσφέρουν μαθήματα σε φροντιστές).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2022
16.00 - 16.15

Χαιρετισμός και παρουσίαση προγράμματος από τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος,
Αναπληρωτή Καθηγητή Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, Δρ Ανδρέα Χαραλάμπους.

16.15 - 16.30

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) κύριο
Μάριο Κουλούμα.

16.30 - 16.45

Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Europa Donna Κύπρου, κυρία Μαίρη Περδίου και παρουσίαση
από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Europa Donna Κύπρου, κύριο Μάριο Χαραλαμπίδη.

16.45 - 17.00

Καρκίνος του μαστού - Δρ Εύρος Κιτηρής, Γενικός Χειρούργος, Ιδιωτικό Νοσοκομείο ‘Αρεταίειο’ και
‘The Breast Cancer Center of Cyprus’, Λευκωσία.

17.00 - 17.15

Παρουσίαση της Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε: θεωρητικό υπόβαθρο, και
πλαίσιο (ΙO1) – Δρ Θεολογία Τσίτση, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

17.15 - 17.30

Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού - Επίδειξη επιλεγμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται
στο IO2 με την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκόμενων – Δρ Μαρία Χριστοδούλου Φελλά.

17.30 - 17.45

Διατροφή και καρκίνος του μαστού – Δρ Μαίρη Οικονόμου, Διαιτολόγος.

17.45 - 18.00

Παρουσίαση από τη Ψυχολόγο της Europa Donna Κύπρου Δρ. Στέφανη Χριστοδουλίδου με θέμα
– «Καρκίνος του Μαστού: Στηρίζοντας τους ασθενείς και τους φροντιστές».

18.00 - 18.15

Διαδικτυακή Παρουσίαση της Εφαρμογής (APP) για Κινητά Τηλέφωνα
λειτουργίες) – Μαυρέλος Ιωάννης, Singularlogic.

18.15- 18.30

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Prolepsis’ και της εφαρμογής ‘Prolepsis’ στην Κύπρο - Δρ Μαρία Χριστοδούλου Φελλά.

18.30- 18.45

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Εγχειρίδιου για Εκπαιδευτικούς (ΙΟ4) – Δρ Άντρη Χρίστου, Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

18.45- 19.00

Κατάθεση της βιωματικής εμπειρίας των οικογενειακών φροντιστών από τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα ‘Prolepsis’ (συνεντεύξεις/πιλοτικό πρόγραμμα)

19.00- 19.30

Σχόλια, συζήτηση και εισηγήσεις σχετικά με τη δυνατότητα διάδοσης και αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του προγράμματος.

19.30- 19.45

Κλείσιμο: – Συζήτηση - Συμπεράσματα

(ΙO3), (χρήσης και

ΤΕΛΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΤΑΊΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΘΉΝΑ
Η τελευταία συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2021. Οι εταίροι
συζήτησαν τα τελευταία βήματα του έργου,
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης του
ηλεκτρονικού βιβλίου για επαγγελματίες υγείας, όπως
νοσηλευτές, γιατρούς και ψυχολόγους, με στόχο την
προώθηση της πρόληψης του καρκίνου του μαστού
μέσω παρεμβάσεων mHealth, όπως προτείνεται από
το πρόγραμμα ‘Prolepsis’. Συζητήθηκαν επίσης τα
μελλοντικά σχέδια και οι δράσεις που θα εξασφαλίζουν
την βιωσιμότητα του έργου. Επισημάνθηκε η ευθύνη
των εταίρων να αφήσουν ως κληρονομιά το έργο ‘Prolepsis’ στα χέρια των ενδιαφερομένων.

ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ!
Θα θέλατε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση ή απλά να λάβετε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί
μας!

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – andreas.charalambous@cut.ac.cy
Anziani e non solo (ANS), Ιταλία – a.palermo@anzianienonsolo.it
Portincarers, Πορτογαλία – cuidadoresportugal@gmail.com
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
https://prolepsis.eu/ ή ακολουθήστε μας στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα #PROLEPSIS_PROJECT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση
του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

