
      
 
 
Η Δρ. Θάλεια Μπελλάλη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του 

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Νοσηλευτική στο Παν/μιο Αθηνών και Ψυχολογία, 
στη Φιλοσοφική Σχολή του ίδιου Παν/μίου. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές ήταν 
στην ειδίκευση της ψυχικής υγείας, ενώ το θέμα της διδακτορικής της διατριβής 
αφορούσε στη δωρεά οργάνων. Έχει παρακολουθήσει πολλά μεταπτυχιακά 
σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και προγράμματα εξειδίκευσης 
/επιμόρφωσης στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας και διοίκησης υπηρεσιών 
υγείας, ενώ έχει εκπαιδευτεί ως ψυχοθεραπεύτρια στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία, 
στη Θεραπεία Οικογένειας και Παιδιών ενώ εκπαιδεύεται και στη Συστημική 
Ψυχοθεραπεία. Διαθέτει πλούσια κλινική εμπειρία, αφού έχει εργαστεί ως 
νοσηλεύτρια σε Γενικό Νοσοκομείο και ως ψυχολόγος, ενώ έχει διδάξει πολλά 
μαθήματα Ψυχολογίας Υγείας, Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας, Μεθοδολογίας 
Έρευνας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Παίδων & 
Εφήβων, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πολλών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Παν/μιο και ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και της Κύπρου (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΠΑΚ). Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα μεθοδολογίας της 
έρευνας, με εξειδίκευση στην ποιοτική μεθοδολογία (qualitative methods), 
διοίκησης υπηρεσιών υγείας, ψυχολογικής προσέγγισης στα χρόνια νοσήματα, 
ψυχικής υγείας/ψυχολογίας, συμβουλευτικής υποστήριξης και αναπαραγωγικής 
υγείας, ενώ έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά, αλλά κυρίως σε διεθνή 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως και κεφάλαια σε βιβλία και συλλογικούς 
τόμους.  
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