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“ ”Δυναμώνοντας 	Την	Καρδιά	&	Το	Μυαλό 	
Βιωματικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) 

Για Επαγγελματίες Του Τομέα Της Υγείας 

Staff - In - Training 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 
Το «Δυναμώνοντας Την Καρδιά & Μυαλό» είναι ένα mindfulness based, 
ψυχοεκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα έξι (6) εβδομάδων, 
σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματίες του τομέα της υγείας (ιατρούς, 
νοσηλευτές) που επιθυμούν να αναπτύξουν την ικανότητα και να 
ενσωματώσουν τα οφέλη της ενσυνειδητότητας (mindfulness) τόσο στην 
επαγγελματική, όσο και στην προσωπική τους ζωή. Σκοπός του 
σεμιναρίου είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του εργασιακού 
άγχους και η αναβάθμιση της πρακτικής τους. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Το πρόγραμμα έχει ως βάση το επίσημο πρωτόκολλο του προγράμματος Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) των οκτώ 
εβδομάδων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον Δρ Τζον Κάμπατ-Ζιν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της 
Μασαχουσέτης. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος MBSR στη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, 
επιβεβαιώνεται από πολυάριθμες και ενδελεχείς επιστημονικές έρευνες στα πεδία της ιατρικής, της ψυχολογίας και των 
νευροεπιστημών. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις με βάση την ενσυνειδητότητα, έχουν υιοθετηθεί πλέον από νοσοκομεία και 
οργανισμούς των ΗΠΑ, του Καναδά και πολλών δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα στην Μεγάλη Βρετανία, έχουν 
ενσωματωθεί στον επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εφαρμογών ψυχικής υγείας (N.I.C.E. Guidelines). Σήμερα το πρόγραμμα 
”Μείωση Άγχους Μέσω Ενσυνειδητότητας - MBSR” υλοποιείται σε περισσότερα από 800 κέντρα και κλινικές ανά τον κόσμο 
και στην Ελλάδα από την Mindfulness 360 - Κέντρο Ανάπτυξης Ενσυνειδητότητας (mindfulness360.net/mbsr) 

ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Περισσότερο από ποτέ, οι επαγγελματίες του χώρου της 
υγείας κατανοούν ότι η γαλήνη, η συναισθηματική 
ισορροπία και η πνευματική διαύγεια, έχουν άμεση 
επίδραση στην ψυχική και σωματική τους υγεία αλλά και 
έμμεση, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους ασθενείς. Η ενσυνειδητότητα, προσφέρει μια 
επιστημονικά επιβεβαιωμένη θεραπευτική και αξιόπιστη 
βάση που ωφελεί τόσο τους παρόχους όσο και τους 
αποδέκτες υπηρεσιών υγείας (1). 
Οι τεχνικές ανάπτυξης της ενσυνειδητότητας, 
χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διαχείριση του στρες και 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση του άγχους 
λόγω πίεσης χρόνου ή/και υπερβολικού φόρτου εργασίας 
που κάνουν τη σύγχρονη ιατρική περίθαλψη δύσκολη, 
επίπονη και σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και 
αναποτελεσματική. 

 
Η ενσυνειδητότητα όμως, έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας πέραν της μείωσης 
του επαγγελματικού άγχους. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την ανάπτυξή της, καλλιεργούν παράλληλα την 
ενσυναίσθηση και τη συμπόνια (compassion), αναβαθμίζοντας την ποιότητα της επικοινωνίας με τους ασθενείς αλλά και 
της συνεργασίας με τους συναδέλφους. Οι ικανότητες αυτές, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους παρόχους ιατρικής 
περίθαλψης διότι συνεισφέρουν στην αποκατάσταση ενός συστατικού της θεραπείας, που συχνά παραβλέπεται από τις 
σύγχρονες ιατρικές μεθόδους και πρακτικές: την εσωτερική δύναμη του ασθενή για γρηγορότερη ανάρρωση και ίαση.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Το πρόγραμμα είναι άκρως βιωματικό και περιλαμβάνει 
συστηματική πρακτική στο διαλογισμό και απλές ασκήσεις 
stretching με στόχο την ανάπτυξη της ενσυνειδητότητας 
ώστε να διακρίνουμε και να αναγνωρίζουμε έγκαιρα και με 
διαύγεια μοτίβα σκέψης, συναισθημάτων αλλά και 
αισθήσεων. Ένα άλλο στοιχείο της εκπαίδευσης αποτελεί ο 
διάλογος γύρω από τις ασκήσεις με εξέταση και διερεύνηση 
των εμπειριών κατά την πρακτική εξάσκηση. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μαθαίνουμε 
μεθοδικά και σε βάθος να αναπτύσσουμε μια 
παρατηρητική, μη-κριτική και δεκτική στάση απέναντι 

στις σκέψεις, τις συναισθηματικές διακυμάνσεις και τις αυτοματοποιημένες (παρορμητικές) αντιδράσεις, όπως και το να 
αναγνωρίζουμε έγκαιρα τα «μηνύματα» του σώματός μας. Επίσης, παρέχονται βασικές γνώσεις και ασκήσεις για ανάπτυξη 
ανθρωποκεντρικής διαπροσωπικής επικοινωνίας αλλά και μέθοδοι καθημερινής προληπτικής φροντίδας ψυχικής υγείας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
• Εκμάθηση και πρακτική μεθόδων διαχείρισης και μείωσης άγχους  
• Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και ανθρωποκεντρικής επικοινωνίας 
• Ενσωμάτωση ενσυνειδητότητας στην καθημερινότητα 

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΚΟΣΤΟΣ 
• Χώρος : Ομαδικές συναντήσεις στο χώρο εργασίας (μέγεθος ομάδας: ελάχιστος 6 - μέγιστος 12 άτομα)  
• Διάρκεια: 6 Εβδομάδες / 6 Συναντήσεις / 1 Συνάντηση την εβδομάδα 1,5 ώρας  
• Σύνολο Ωρών: Άμεση Εκπαίδευση: 9 Ώρες / Ατομική Πρακτική Εξάσκηση: ~9 Ώρες  
• Υλικό: Ακουστικό & Έντυπο Υλικό Ατομικής Πρακτικής Εξάσκησης / Βεβαίωση Παρακολούθησης 
• Κόστος: Κατόπιν συνεννόησης 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

1η Απλή Συνειδητότητα 

2η Συνειδητότητα & Παρόν 

3η Νους, Προσοχή & Συγκέντρωση 

4η  Διαχείριση Σκέψεων & Συναισθημάτων  

5η  Ενσυναίσθηση & Επικοινωνία 

6η  Ενσυνειδητότητα Στην Καθημερινότητα 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Εκπαιδευτής Προγράμματος 

Βασίλης Θ. Ξυπολιάς / Εκπαιδευτής MBSR, CFM/UMASS 
mindfulness360.net/teachers-gr 

email: vasxyp@mindfulness360.net 

Κινητό:  + 30 697 9300 448 
 

«Η ζωή ξεδιπλώνεται σε στιγμές. Η θεραπευτική δύναμη της ενσυνειδητότητας βρίσκεται στο να 
μπορούμε να βιώνουμε κάθε μία από αυτές τις στιγμές όσο πληρέστερα μπορούμε, με αποδοχή αυτού 
που είναι ήδη εδώ, παραμένοντας ανοιχτοί σε αυτό που ακολουθεί - την επόμενη στιγμή από το τώρα.» 

Δρ Τζον Κάμπατ-Ζινν 

✧ ✧ ✧ 
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(1) Χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι (links) και επιστημονικές έρευνες σχετικές με τα οφέλη της 
ενσυνειδητότητας (mindfulness) σε εργαζομένους στο τομέα της υγείας 
	

1. Center For Mindfulness: http://www.umassmed.edu/cfm/ 

2. Κατάλογος και links με επιστημονικές έρευνες και μελέτες για τα θετικά οφέλη της ενσυνειδητότητας σε σωματικές και 
ψυχολογικές παθήσεις.  http://bit.ly/1YpEoKd 

3. Cleveland Clinic «Ενσυναίσθηση: Η Ανθρώπινη Σχέση Στη Φροντίδα Των Ασθενών» (Video)  
https://youtu.be/l3oX5GoXnZ8 

4. Krasner MS, et al. (2009). Association of an educational program in mindful communication with burnout, empathy, and attitudes 
among primary care physicians. JAMA. (US National Library of Medicine National Institutes of Health) 
http://bit.ly/2eALU4P 

5. Goodman MJ , Schorling JB. (2012). A mindfulness course decreases burnout and improves well-being among healthcare providers 
http://bit.ly/2eyUQuo 

6. Mary Catherine Beach, MD, MPH (2013). A Multicenter Study of Physician Mindfulness and Health Care Quality 
http://bit.ly/2eAPTOB 

7. Luke Fortney, MD et al. (2013). Abbreviated Mindfulness Intervention for Job Satisfaction, Quality of Life, and Compassion in 
Primary Care Clinicians: A Pilot Study 
http://bit.ly/2eyYiVB 

8. Dr. Dobkin, et al. (2016). Enhancing Clinicians' Well-Being and Patient-Centered Care Through Mindfulness 
http://bit.ly/2eAOQhV 

9. Howard B. Beckman, MD, et al. (2008). The Impact of a Program in Mindful Communication on Primary Care Physicians 
http://bit.ly/2eANh3j 

10. Martin Lamothe et al. (2015). Outcomes of MBSR or MBSR-based interventions in health care providers: A systematic review with a 
focus on empathy and emotional competencies 
http://bit.ly/2eAIIpT 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα και σεμινάρια ανάπτυξης ενσυνειδητότητας όπως και για το 
πρόγραμμα «Μείωση Άγχους Μέσω Mindfulness - MBSR» 8 εβδομάδων, μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα μας 
www.mindfulness360.net 

 

 


