
  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( E-LEARNING) Ε.Κ.Π.Α.  

“Ολοκληρωμένη Γηριατρική Φροντίδα” 
 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning) «Ολοκληρωμένη Γηριατρική Φροντίδα» για 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Η μελέτη της γήρανσης και οι επιπτώσεις που επιφέρει στην υγεία αποτελεί ένα σύγχρονο θέμα που 

απασχολεί την επιστημονική κοινότητα λόγω της προοδευτικής αύξησης του ηλικιωμένου πληθυσμού 

παγκοσμίως. Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων των 

ηλικιωμένων απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας σε 

θεωρητικό, μεθοδολογικό και πρακτικό επίπεδο. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτηθούν 
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την ολιστική προσέγγιση των προκλήσεων της γήρανσης.  

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στους εξής άξονες: 

 Κατανόηση της Παθοφυσιολογίας της γήρανσης και των αρχών της Ανακουφιστικής 

Φροντίδας στις υπηρεσίες υγείας 

 Αναγνώριση των νέων δεδομένων στην παροχή προηγμένης φροντίδας 

 Γνώση διαχείρισης του πόνου και της φαρμακολογίας στους γηριατρικούς ασθενείς 

 Αναγνώριση και αντιμετώπιση συνήθων συμπτωμάτων γηριατρικών ασθενών 

 Αναγνώριση διατροφικών αναγκών και τρόποι υποστήριξης 

 Πνευματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 

 Τρόποι υποστήριξης γηριατρικών ασθενών μέσω συμπληρωματικών θεραπειών  

 Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου 

 
Σημαντική είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πολυδιάστατου σχεδίου φροντίδας 

προσανατολισμένου στον άνθρωπο, την αυτονομία του, την αξιοπρέπεια του και την ποιότητα ζωής 

του ίδιου και της οικογένειας του. 

Στόχος του εξ αποστάσεως προγράμματος «Ολοκληρωμένη Γηριατρική Φροντίδα» είναι η 

εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ανθρωπιστικών επιστημόνων (ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, 

κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, οδοντιάτρων, 

φαρμακοποιών, διατροφολόγων, ανθρωπολόγων, τεχνολόγων ακτινοθεραπευτικών τμημάτων) στην 

ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των γηριατρικών ασθενών, στους τρόπους προσέγγισης 

τους, στις αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας . 

 

 

Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Μυστακίδου Κυριακή  

Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Υπεύθυνη στην Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη»  

Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ 

 

Έναρξη μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 17/01/2022 

Υποβολή αιτήσεων έως: 14/01/2022 

Για περαιτέρω πληροφορίες και αίτηση εγγραφής απευθυνθείτε στον ιστότοπο:   

https://healthcare.cce.uoa.gr/ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2107707669 Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Τζένη Καρέζη» 

https://healthcare.cce.uoa.gr/
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