
1

Strengthening 
The 

Patient and MS Nurse Relationship

Resilience & Partnership for Life
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• Moral courage
• Ηθικο Θάρρος

• Serving leadership
• Αποδοτική καθοδήγηση

• Compassionate care 
through education

• Συμπονετική φροντίδα 
μέσω της εκπαίδευσης

What will make us resilient together?
Τι χρειαζόμαστε για να μας κάνει δυνατούς  

μαζί; 
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• Equity & Equality
• Δικαιοσύνη και 

Ισότητα
• Shared leadership
• Κοινή ηγεσία
• Actionable 

knowledge
• Χρηστική γνώση

What will make us resilient together?
Τι χρειαζόμαστε για να μας κάνει δυνατούς  

μαζί; 
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Moral Courage
Ηθικο Θάρρος
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• Speak up & Speak out
• Μίλα ανοιχτά και λέγε τη γνώμη σου
• Protect & Prevent
• Προστασία και πρόληψη
• Safe Healing Sanctuary 
• Θεραπευτικό Ασυλο

Rainer J. 2015 Journal of Nursing Care Quality 30; (1) 52-63
Davis B et al 2017: Qualitative Health Research: 27(3) 406-420
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Do NOT feel free to question the decisions/actions of 
those in authority

• Aggressive/Defensive Culture and organisation
• Επιθετικό /αμυντικό πολιτισμό και οργάνωση

• Competitive, controlled and superior attitude, even when 
there was a lack of knowledge, skills, abilities and experience

• Ανταγωνιστική, ελεγχόμενη και ανώτερη στάση

• Felt need to protect status and sense of security
• Για να προστατεύσει την κατάστασή τους και την αίσθηση 

ασφάλειας
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• Paternalism in the decision making process
• Πατερναλισμός
• Biomedical model still dominant
• Το βιοϊατρικό μοντέλο εξακολουθεί να 

κυριαρχεί
• Patient participation ↑practical aspects of care and 

supportive services ↓technical and medical
• Συμμετοχή ασθενών ↑ Πρακτικές πτυχές 

υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης  ↓ 
Τεχνικό και ιατρικό.
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Serving Leadership
Αποδοτική καθοδήγηση
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• To serve those living with the 
consequences of MS

• Να εξυπηρετούν όσους ζουν με τις 
συνέπειες των ΣΚΠ

• To advocate for the human rights of PwMS
• Να υποστηρίξει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των ατόμων με ΣΚΠ
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• 6 out 10 dissatisfied with their working 
conditions

• 83% unhappy with salary

• 40% unhappy with choice of career

• 17% felt safety poor, care incomplete

• Highest ratio of patient per nurse (9/10 
patients to 1 nurse) 
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• Failure to empower patients & families
• Αδυναμία ενδυνάμωσης των ασθενών και των οικογενειών

• Absence of continuity and co-ordination
• Απουσία της συνέχειας και συντονισμού

• Inadequate skill mix
• Ανεπαρκής συνδυασμός δεξιοτήτων

• Limited leadership & Advocacy
• Περιορισμένη ηγεσία και υπεράσπιση

• Lack of guidelines & Protocols
• Έλλειψη οδηγιών και πρωτοκόλλων
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Compassionate Care through Education
Συμπονετική φροντίδα μέσω της 
εκπαίδευσης



This activity is supported by educational grants from:

Founding and lead supporter Co-supporters 

The First and Only European CME Accredited MS 
Nurse Training Curriculum ─

MS Nurse PROfessional

Νοσοκόμα με ειδικότητα σε ΣΚΠ 
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What is MS Nurse PROfessional?

τι είναι Νοσοκόμα με ειδικότητα σε ΣΚΠ 

A FREE accredited foundation course, currently available in nine 
languages

A modular, online training curriculum to support the evolving role of 
European MS nurses

Focused on core competency of MS nurses including advocacy/ 
brokerage, health education, symptom and treatment management

Setting a benchmark for MS nursing practice and nursing care 
across Europe 
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Endorsements

Accreditations

διαπιστευμένος

Εγκρίθηκε

http://www.nursingboard.ie/en/homepage.aspx
http://www.nursingboard.ie/en/homepage.aspx
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Registration Statistics
- October 2016

4,200
53 

countries
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Registration Statistics1,296
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Compassionate Care through Education in 
Partnership
Συμπονετική φροντίδα μέσω της εκπαίδευσης
Σε συνεργασία
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European MS Nurse 
Association

Σύλλογος  ΣΚΠ 
νοσηλευτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Coming SOON!!!!
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• A forum for Nurse leaders & Champions
• AΈνα φόρουμ για Πρωτοπόρους και 

Προασπιστές Νοσοκόμους

• Faculty of Clinical Excellence
• Μία Σχολή Κλινικής Αριστείας

• A platform to improve standards of care and 
ensure quality of nursing care

• Μια πλατφόρμα για τη βελτίωση των 
προτύπων περίθαλψης και την εξασφάλιση 
της ποιότητας της νοσηλευτικής περίθαλψης
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Thank you
Σας ευχαριστώ πολύ
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