
 

  

Δημητριάδης Ι. Δημήτριος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ  Λάρισα, 2021 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                   
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 9:       
ΠΡΟΛΗΨΗ-ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ                                                          
ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΙΤΛΟ:ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

 

 

 

Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και ευεξίας είναι θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα, ανεξάρτητα από το χρώμα, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, την 

ηλικία, τις ικανότητες, την σεξουαλική επιλογή ή την κοινωνική τάξη. Παράλληλα, όμως, 

αποτελεί ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ζήτημα. 

Τα ζητήματα της υγείας και της ασθένειας είναι από τα πιο βασικά στην ζωή των ανθρώπων 

και επηρεάζουν, σε σημαντικό βαθμό, όλες τις δραστηριότητες, τις επιδιώξεις και τις 

προσδοκίες τους. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες 

για αυτά τα ζητήματα, σχετίζεται πάρα πολύ με το πώς αντιλαμβανόμαστε και 

επεξεργαζόμαστε τις σχετικές πληροφορίες, γεγονός που, με τη σειρά του, βρίσκεται σε 

άμεση συσχέτιση με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε, συμμετέχουμε  και 

αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας.  

Όλοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιανόητο όγκο πληροφοριών σχετικά με τα θέματα της 

υγείας (οδηγίες διατροφής, αλλαγής συμπεριφοράς, χρήσης φαρμάκων κλπ) ο οποίος 

προέρχεται από πολλές και διαφορετικές πηγές (διαδίκτυο, τηλεόραση, επαγγελματίες 

υγείας, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον κλπ). Επιπλέον, η αξιολόγηση αυτών των 

πληροφοριών είναι πολλές φορές απαιτητική, δύσκολη και προβληματική. Παράλληλα, 

όλοι χρειάζεται να ανταπεξέλθουμε σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους σχετικά με την 

φροντίδα και την προστασία της υγείας, όπως  για παράδειγμα την ανάγκη φροντίδας του 

εαυτού, τον ρόλο του φροντιστή κάποιου μέλους της οικογένειας με χρόνιο νόσημα, ή του 

εθελοντή σε κοινοτικές προσπάθειες και παρεμβάσεις για θέματα υγείας.   

Ο ρόλος των ληπτών υπηρεσιών υγείας στην λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος υγείας, είναι πλέον περισσότερο ενεργητικός, συμμετοχικός και διεκδικητικός. 

Ζητήματα ενημέρωσης για τις θεραπείες, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, παροχής 

ποιοτικών υπηρεσιών, χρήσης  και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων υγείας, αποτελούν 

πεδία αντιπαράθεσης αλλά και σύγκλισης.  

Το περιβάλλον που ζούμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και απολαμβάνουμε τις κοινωνικές 

μας σχέσεις επηρεάζει την ποιότητας της ζωής και το επίπεδο της υγείας μας. Οι πόλεις, οι 

γειτονιές και τα σπίτια που ζουν, εργάζονται και κινούνται οι άνθρωποι είναι από τους 

βασικούς προσδιοριστές υγείας τους και η εξασφάλιση ενός υγειούς περιβάλλοντος 

προϋποθέτει και έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη υγιών πολιτών. 
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ΣΚΟΠΟΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη του ολιστικού τρόπου αντίληψης για την υγεία 

του ατόμου, της οικογένειας και του πληθυσμού μέσα από την παροχή επιστημονικά 

τεκμηριωμένων πληροφοριών, με τρόπο εύληπτο, κατανοητό και συμμετοχικό. Η 

προσέγγιση αυτή θα συμβάλλει στην καθώς και της συμμετοχής και της διεκδίκησης, για 

μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας προκειμένου να αναδειχθεί η 

σπουδαιότητα της συμμετοχής και.  

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 3 Κύκλους Μαθημάτων και σε χρονικό διάστημα 3 μηνών. 

Συγκεκριμένα: 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1ος Κύκλος:  
Φροντίδα & Προστασία 

1. Μαθαίνω για την Υγεία 
2. Μαθαίνω να προσέχω τον εαυτό μου και τους 

άλλους 
3. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες υγείας 
4. Μαθαίνω τη σωστή χρήση  φαρμάκων 

Φεβρουάριος  2021 

2ος Κύκλος:  
Ενημέρωση & Δικαιώματα 

1. Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας 
2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας  
3. Η επικοινωνία στη φροντίδα της υγείας 
4. Επικεντρωμένη φροντίδα της υγείας στο άτομο 

και την οικογένεια 

Μάρτιος 2021 

3ος Κύκλος:  
Υγιείς Πόλεις ↔ Υγιείς Πολίτες 

1. Υγιείς Πόλεις: η πολιτική του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας 

2. Εκπαίδευση και Υγεία - Τα σχολεία Προαγωγής 
της Υγείας 

3. Το αστικό τοπίο ως φορέας υγείας και 
ασθένειας 

4. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
προαγωγή της υγείας των πολιτών 

Απρίλιος 2021 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2ος Κύκλος 
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2ος Κύκλος: Ενημέρωση & Δικαιώματα 

 

1η ημέρα Σάββατο 27/03, 10:00-14:00 

o 1η Θεματική Ενότητα: Δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- περιγράψουν το πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων τους στις υπηρεσίες υγείας, 

- αναγνωρίσουν τους προβλεπόμενους τρόπους διεκδίκησης ποιοτικών υπηρεσιών 

υγείας.  

Περιεχόμενο 

Δικαιώματα ασθενών: ιστορία και χαρακτηριστικά. Νομοθεσία και πρακτικές εφαρμογές. 

Φορείς και υπηρεσίες Προστασίας Δικαιωμάτων στο χώρο των υπηρεσιών υγείας.  

Διάρκεια 

2 ώρες 

Εισηγήτριες: Γκιτέρσου Μαρία & Κυριακάκη Ειρήνη 

Σχολιασμός: Χονδρός Παναγιώτης 

 

o 2η Θεματική Ενότητα: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- προσδιορίσουν τι είναι τα προσωπικά δεδομένα υγείας και τους τρόπους προστασίας 

αυτών στις υπηρεσίες υγείας. 

Περιεχόμενο 

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα. Προσωπικά Δεδομένα Υγείας: νομοθεσία-κανονισμός. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στις υπηρεσίες υγείας: διαδικασίες-φορείς. 

Διάρκεια 

2 ώρες 

Εισηγητής: Κόζιαρης Χρίστος 
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2η ημέρα Σάββατο 03/04, 10:00-14:00 

o 3η Θεματική Ενότητα: Η επικοινωνία στην φροντίδα της υγείας 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- περιγράψουν τα βασικά μοντέλα επικοινωνίας στην θεραπευτική σχέση και την 

ιστορική τους εξέλιξη, 

- προσδιορίσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που ευνοούν την ανοικτή και εποικοδομητική 

επικοινωνία. 

Περιεχόμενο 

Βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας στην θεραπευτική σχέση. Μοντέλα επικοινωνίας 

στη σχέση ιατρού-ασθενούς. Επικοινωνιακές δεξιότητες και φροντίδα της υγείας. Εμπόδια, 

λάθη και ζητήματα ισχύος στα θέματα επικοινωνίας στη θεραπευτική σχέση. 

Διάρκεια 

3 ώρες 

Εισηγητής: Δημητριάδης Δημήτριος 

Σχολιασμός: Καραβάνα  Ιωάννα 

 

o 4η Θεματική Ενότητα: Επικεντρωμένη φροντίδα της υγείας στο άτομο και την 

οικογένεια 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- ορίσουν τι είναι η επικεντρωμένη, στον ασθενή, φροντίδα υγείας, 

- προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της επικεντρωμένης στον ασθενή 

φροντίδας υγείας. 

Περιεχόμενο 

Επικεντρωμένη στον ασθενή φροντίδα της υγείας: ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά. 

Επικεντρωμένη φροντίδα και ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Πρακτικές εφαρμογές και 

παραδείγματα. 

Διάρκεια 

1 ώρα 

Εισηγητής: Δημητριάδης Δημήτριος 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου και 03 Απριλίου, 10:00-14:00 και 

απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σε εμπλεκόμενους/ες με την φροντίδα υγείας και 

στο γενικό πληθυσμό.  

Συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων: 30 άτομα 

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, Κέντρο Συστημικής Θεραπείας  
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Βιογραφικά Εισηγητών 

Γκιτέρσου Μαρία: Νοσηλεύτρια ΤΕ, υπεύθυνη Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών 

Υπηρεσιών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». 

Μέλος και εθελόντρια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας από το 2007. 

Δημητριάδης Δημήτρης DDS, PhD: Οδοντίατρος, Δ/ντης ΕΣΥ, με εξειδίκευση στην Δημόσια 

Υγεία και την Προαγωγή της Υγείας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΔΔΑ και έχει 

διδακτική εμπειρία σε θέματα Επικοινωνίας της Υγείας και Διαχείρισης Συγκρούσεων, που 

απευθύνονται σε επαγγελματίες της υγείας και διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας, 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει υπάρξει συνεργάτης του WHO και επιστημονικός 

συνεργάτης της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής 

Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής.  

Καραβάνα Ιωάννα: Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας (2016-2022), μέλος 

του πρώτου Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (2017-2020), επανεκλεγείσα 

Αντιπρόεδρος ΕΛΛ.Ο.Κ. (2020-2023). Μαχόμενη δικηγόρος Πρωτοδικείου Λάρισας (1993-

σήμερα) και ειδική Επιστημονική Συνεργάτης Γ.Γ. ΥΠ.ΕΣ. (2016-2019). Άτομο με εμπειρία 

νεοπλασματικής νόσου από το 2014 έως σήμερα. 

Κόζιαρης Χρίστος. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση 

Κινδύνων (Leicester, UK). Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Κινδύνων Πληροφοριακών 

Συστημάτων (CRISC), Μηχανικός στην Ιδιωτικότητα Συστημάτων (CDPSE), από τον ISACA και 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO, Data Protection Officer) από την TUV Austria. 

Εργάζεται από το 1987 στο αντικείμενο της πληροφορικής (εκ των οποίων 16 χρόνια στην 

Vodafone) σε διοικητικές θέσεις πληροφορικής, διαχείρισης των συστημάτων τιμολόγησης 

όσο και διαχείρισης κινδύνων και διασφάλισης εσόδων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο e-

επιχειρείν, στην ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών και υλικού, στην ολοκλήρωση 

συστημάτων, στη διαχείριση έργων και προϋπολογισμού, την βελτίωση διεργασιών και 

ελεγκτικών μηχανισμών, κ.α. Τέλος έχει συμμετάσχει σε προγράμματα συμμόρφωσης 

κανονιστικών πλαισίων (SOX, ISOs, BCP, Information Security, Quality Management, GDPR, 

κ.α.) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και δημόσιους οργανισμούς. Σήμερα εργάζεται σαν 

σύμβουλος επιχειρήσεων αλλά και εισηγητής, επικεντρωμένος σε θέματα ασφάλειας 

δεδομένων και με τον ΓΚΠΔ 2016/679. 

Κυριακάκη Ειρήνη. Είναι δικηγόρος, διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Φράιμπουργκ της 

Γερμανίας. Από το 2006 εργάζεται ως ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, 

ασχολούμενη κατά κύριο λόγο με ζητήματα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 

ΛΑΡΙΣΑ, 2021 


