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    ȘTIRI     

Salzburg OMI Seminar de Îngrijri Paliative (ELNEC) 

     33 de bursieri, provenind din 9 țări din Europa Centrală și 

de Est și din fosta Uniune Sovietică au participat în perioada 

4-10 septembrie 2022 la Cursul de Îngrijri Paliative (ELNEC) 

organizat de Open Medical Institute (OMI) la Castelul Arenberg 

din Salzburg. Spre deosebire de alte cursuri organizate de 

OMI, acest seminar s-a adresat exclusiv profesioniștilor din 

domeniul asistenței medicale, respectiv al îngrijirii paliative.  

      Cursul a fost condus de Betty Ferrell, RN, PhD, MA, FAAN, 

FPCN, CHPN din SUA, profesor și director al departamentului 

de cercetare și educație în domeniul asistenței medicale și 

cercetător principal al ELNEC la City of Hope. Printre ceilalți 

profesori s-au numărat Carrie L. Cormack, DNP, APRN, 

CPNP-BC, Patrick Coyne, MSN, ACHPN, ACNS-BC, FPCN, 

FAAN și Judith A. Paice, RN, PhD, FAAN din SUA și Nicoleta 

Mitrea, APRN, MSc, PhD din România. Proiectul ELNEC a 

început în urmă cu 22 de ani și de atunci a format clinicieni în 

toate cele 50 de state americane și în alte 101 de țări.  

     ELNEC este un program de formare a formatorilor, în cadrul 

căruia clinicienii participă la un curs ELNEC pentru a dobândi 

cunoștințe în domeniul îngrijirii paliative și abilități de predare, 

astfel încât să poată instrui alți profesioniști din țările si mediile 

lor de îngrijire. ELNEC a educat peste 45.737 de formatori care 

au instruit apoi peste 1,4 milioane de clinicieni, având un 

impact mare asupra îngrijirii pacienților și familiilor care se 

confruntă cu boli grave. 

     Curs de cercetare pentru toți profesioniștii din 

îngrijirea paliativă 

      În cadrul proiectului RESPACC-Cercetare pentru toți 

profesioniștii din îngrijirea paliativă,  în săptămâna 26-30 

septembrie, a avut loc al doilea curs, dedicat metodologiilor de 

cercetare. La curs, au fost prezenți 37 de participanți din 

Grecia, Marea Britanie, Olanda, Spania și România, 

reprezentând echipa multidisciplinară de îngrijire paliativă. 

Cursul a  fost structurat în așa fel încât să acopere diverse 

aspecte, precum: cercetarea cantitativă, cercetarea calitativă, 

metodele mixte de cercetare, revizia de literatură, etica in 

cercetare și impactul/diseminarea rezultatelor cercetării. 

Cercetarea în îngrijirea paliativă este de o mare importanță la 

nivel european și necesită abordări culturale și inovatoare 

mixte pentru dezvoltarea cercetării bazate pe dovezi în 

domeniul îngrijirilor paliative. 

 

     

    NEWS 

      Salzburg OMI Seminar in Palliative Care (ELNEC) 

     33 fellows from 9 countries in Central and Eastern Europe 

and the former Soviet Union participated in the Palliative Care 

Course (ELNEC) organised by the Open Medical Institute 

(OMI) at Arenberg Castle in Salzburg from 4-10 September 

2022. Unlike other courses organised by the OMI, this seminar 

was aimed exclusively at healthcare professionals in the field 

of palliative care.  

     The course was led by Betty Ferrell, RN, PhD, MA, FAAN, 

FPCN, CHPN from the USA, Professor and Director of Nursing 

Research and Education and Principal Investigator of ELNEC 

at City of Hope. Additional US faculty included Carrie L. 

Cormack, DNP, APRN, CPNP-BC, Patrick Coyne, MSN, 

ACHPN, ACNS-BC, FPCN, FAAN, and Judith A. Paice, RN, 

PhD, FAAN. The faculty was concluded by Nicoleta Mitrea, 

APRN, MSc, PhD from Romania. The ELNEC project began 

22 years ago and has since trained clinicians in 50 US states 

and 101 other countries.  

     ELNEC is a train-the-trainer program where clinicians 

attend an ELNEC course to gain palliative care knowledge and 

teaching skills so they can train other professionals in their 

countries and care settings. ELNEC has educated over 45,737 

trainers who have then trained over 1.4 million clinicians, 

making a great impact on the care of patients and families 

facing serious illness.  

     Course about Research for All Palliative Care 

Professionals project 

     As part of the RESPACC-Research for All Palliative Care 

Professionals project, the second course on research 

methodologies took place during the week of 26-30 

September. The course was attended by 37 participants from 

Greece, UK, Netherlands, Spain and Romania, representing 

the multidisciplinary palliative care team. The course was 

structured in such a way as to cover different aspects such 

as: quantitative research, qualitative research, mixed 

methods research, literature review, research ethics and 

impact/dissemination of research results. Palliative care 

research is of great importance at European level and 

requires mixed cultural and innovative approaches to the 

development of evidence-based research in palliative care. 


