


Αξιότιμοι κύριοι,

Η Ελληνική Εταιρεία  Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το 

Ελληνικό Κολλέγιο Γενικής Ιατρικής διοργανώνουν πρόγραμμα ασύγχρονης διαδικτυακής κα-

τάρτισης για ιατρούς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Στόχος του προγράμματος είναι εκπαίδευση 

των ιατρών της Π.Φ.Υ στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ασθενούς σε πέντε θεματικές ενότητες. 

Οι ενότητες αυτές είναι:

Α) Πνευμονολογία για τον μη ειδικό

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει τα συνήθη νοσήματα του αναπνευστικού μέσω μελέτης κλι-

νικών περιστατικών καθώς και εκπαίδευση σε ακτινολογικές εικόνες και λειτουργικές δοκιμασί-

ες του αναπνευστικού (σπιρομέτρηση). Στο τέλος του προγράμματος, ο ιατρός θα είναι ικανός να 

διαχειριστεί σωστά τους ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού.

Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Κ. Γουργουλιάνης, Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες

Β) Ηπατολογία για τον μη ειδικό

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει τα συνήθη νοσήματα του ήπατος με έμφαση στις ηπατίτιδες 

μέσω μελέτης κλινικών περιστατικών καθώς και εκπαίδευση στην αξιολόγηση των εξετάσεων 

του ήπατος.

Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Σ. Ντουράκης, Β΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Διάρκεια προγράμματος: 2 μήνες



Γ) Σακχαρώδης διαβήτης για τον μη ειδικό

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει την παθοφυσιολογία του σακχαρώδους διαβήτη, την αιτιο-

λογία και τη διάγνωσή του. Ειδικό βάρος θα δοθεί στη φαρμακευτική αντιμετώπιση είτε με δισκία 

είτε με ινσουλίνη. Στο τέλος του προγράμματος ο ιατρός θα είναι ικανός να διαχειριστεί σωστά 

τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Γ. Δημητριάδης, Διευθυντής Β΄ Προπ. Παθολογικής Κλι-

νικής, Μονάδα  Έρευνας & Διαβητολογικού Κέντρου, ΠΓΝ «Αττικόν»

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες

Δ) Καρδιολογία για τον μη ειδικό

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει συνήθη νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος μέσω 

μελέτης κλινικών περιστατικών καθώς και εκπαίδευση σε ηλεκτροκαρδιογραφικές εικόνες. Στο 

τέλος του προγράμματος, ο ιατρός θα είναι ικανός να διαχειριστεί σωστά τους ασθενείς με υπέρ-

ταση, στεφανιαία νόσο, υπερλιπιδαιμία και καρδιακή ανεπάρκεια.

Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Ι. Λεκάκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικό»

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες

Ε) Αρχές διατροφής και κλινικής διαιτολογίας

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας και της διατρο-

φικής αξιολόγησης του ατόμου, ώστε να αναλυθούν θεραπευτικές συμβουλευτικές προσεγγί-

σεις στην αλλαγή διαιτητικής συμπεριφοράς. Ειδικό βάρος θα δοθεί στην παχυσαρκία και την 

αντιμετώπισή της με διαιτητικές παρεμβάσεις, ώστε στο τέλος του προγράμματος ο ιατρός να 

είναι ικανός να αντιμετωπίσει ασθενείς με προβλήματα παχυσαρκίας και συνύπαρξης άλλων 

νοσημάτων (σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση κ.λπ.).

Υπεύθυνος προγράμματος: Καθηγητής Διατροφής για τον  Άνθρωπο Α. Ζαμπέλας, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες



Ο καθε εκπαιδευόμενος θα αξιολογείται από τις απαντήσεις σε περίπου 200-500 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής στα νοσήματα της κάθε θεματικής ενότητας.

Στο τέλος του προγράμματος θα λάβει την πιστοποίηση των γνώσεών του.

Η συμμετοχή του κάθε εκπαιδευόμενου προαπαιτεί εγγραφή 200 € για κάθε μία θεματική 

ενότητα.

Με  εκτίμηση
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