
                

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

 

                                  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α  ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα εξ  απoστάσεως εκπαίδευσης (e–learning) «Αποκατάσταση 

ασθενών μετά από  καρδιαγγειακές επεμβάσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 

Η αποκατάσταση μετά από Καρδιολογικές, Καρδιοχειρουργικές και 

Αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, που 

συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Οι επεμβάσεις έχουν εξελιχθεί και 

εφαρμόζονται πλέον σε υπερήλικες με πολλές συννοσηρότητες, οι ενδείξεις 

διευρύνονται και αναμένεται στο άμεσο μέλλον να αυξηθεί ο αριθμός των επεμβάσεων. 

Πλέον αντιμετωπίζονται ασθενείς με διακαθετηριακές επεμβάσεις αντικατάστασης της 

αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας, διενεργούνται διακαθετηριακές επεμβάσεις 

επιδιόρθωσης βαλβίδων και ανευρυσμάτων ανιούσης και κατιούσης θωρακικής καθώς 

και της κοιλιακής αορτής. Βέβαια και οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν 

εξελιχθεί με τη χρήση θωρακοσκοπικών τεχνικών και ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων. 

Έτσι η αποκατάσταση των ασθενών είναι μια απαραίτητη διαδικασία που στόχο έχει 

να αποκατασταθεί η κινητικότητα του ασθενούς και να επανενταχθεί στη φυσιολογική 

ζωή. Η επιτυχής αποκατάσταση αυτών των ασθενών χρήζει συνεργασίας πολλών 

εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας, φυσιοθεραπευτών και γυμναστών. Απαιτεί 

επίσης οργάνωση για την ασφαλή διενέργεια των ειδικών προγραμμάτων 

αποκατάστασης για τους ασθενείς αυτούς. 

 

 



 

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

Το Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Αποκατάσταση ασθενών μετά από  καρδιαγγειακές 

επεμβάσεις αποτελεί το μοναδικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα τέτοιου εύρους και 

σκοπός του είναι να παράσχει με δομημένο και ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχημένη αποκατάσταση των ασθενών μετά από 

καρδιολογικές, αγγειοχειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Βασική 

επιδίωξη είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μια θεωρητική, αλλά και πρακτική 

εμπειρία για την ανάπτυξη και διενέργεια επιτυχημένων προγραμμάτων 

αποκατάστασης μετά από εξειδικευμένες καρδιαγγειακές επεμβάσεις 

Αποδέκτες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

• Επαγγελματίες Υγείας,  

• Φυσικοθεραπευτές,   

• Διατροφολόγους,  

• Γυμναστές,  

• Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας 

 

α/α Τίτλος διδακτικής ενότητας α/α Τίτλος υποενότητας 

1 
Πρόγραμμα καρδιακής 

αποκατάστασης 

1 Οργάνωση του προγράμματος καρδιακής αποκατάστασης 

2 Σχεδιασμός του προγράμματος ανάλογα με την υποκείμενη 

νόσο 
3 Χρονικό διάγραμμα του προγράμματος 

2 Φάσεις καρδιακής αποκατάστασης 

1 Φάσεις 1-4-Αναφορά 
2 Στάδιο 1: Αποκατάσταση νοσηλευόμενων ασθενών 
3 Στάδιο 2: Αποκατάσταση ασθενών, που μόλις έχουν λάβει 

εξιτήριο 
1 Στάδιο 3: Αποκατάσταση ασθενών, που έχουν λάβει εξιτήριο 

4-6 εβδομάδες νωρίτερα 
5 Στάδιο 4: Συντήρηση (άσκηση και τροποποίηση 

καθημερινότητας) 

3 Γενικές οδηγίες: Συστάσεις για 

υιοθέτηση καρδιοπροστατευτικών 

συνηθειών 

1 Σωστή διατροφή και υιοθέτηση υγιεινοδιαιτητικού 

τρόπου ζωής 

 
2 Άσκηση  
3 Διαχείριση του άγχους 

4 

 

Καρδιακή αποκατάσταση έπειτα 

από διακαθετηριακές επεμβάσεις 

 

 

 

 

1 Ανάλογα με το είδος και την προσέγγιση της επέμβασης 

- Γενικά 
2 Επεμβατική αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου 
3 Επεμβατική αντιμετώπιση δομικών καρδιοπαθειών 
4 Επεμβατική αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών 



5 

Καρδιακή αποκατάσταση σε 

υβριδικές ή χειρουργικές 

επεμβάσεις 

1 Ανάλογα με το είδος και την προσέγγιση της επέμβασης - 

Γενικά 
2 Καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου 
3 Καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση δομικών καρδιοπαθειών 
4 Καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών 
5 Υβριδικές επεμβάσεις 

6 
Αποκατάσταση ανάλογα με τη 

μορφή της αναισθησίας 

1 Ανάλογα με το είδος της αναισθησίας - Γενικά 
2 Γενική αναισθησία 
3 Ήπια καταστολή 

7 

Επιπλέον προγράμματα 

αποκατάστασης σε συγκεκριμένους 

πληθυσμούς 

1 1. Ανάλογα με την ηλικία και τις συννοσηρότητες - Γενικά 
2 2. Σε στεφανιαία νόσο 
3 3. Σε ασθενείς με ΣΔ 
4 4. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 
5 5. Σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση 
6 6. Σε ασθενείς με ΧΑΠ 

Κόστος Συμμετοχής: 

Το Κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 600€ σε (3) ισόποσες δόσεις. 

Κατηγορίες Εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση: 

• Προεγγραφή (Early entry έως 15/10/2022): Έκπτωση 10% 

• Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη 

του προγράμματος, θα λαμβάνουν έκπτωση 10% 

• Οι άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δύνανται να 

αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού 

διδάκτρων. 

• Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων 

ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια δύναται να χορηγηθεί 

έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%. 

• Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα του 

Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λάβουν έκπτωση 10%. 

• Συμμετοχή τριών ατόμων και άνω από τον ίδιο φορέα  θα λάβουν έκπτωση 

10%. 

• Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα λάβουν έκπτωση 15%. 

• Γονείς Μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 

ευρώ  θα λάβουν έκπτωση 15%. 

• Γονείς που έχουν τέκνα με ειδικές ανάγκες θα λάβουν έκπτωση 15%. 

• Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ θα λάβουν έκπτωση 15%. 

 

Εκπτωτική Πολιτική για Οργανισμούς & Εταιρείες: 

• Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του 

ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται 

στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε 

κάθε εκπαιδευόμενο. 



 

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης  

Απαραίτητος φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi. 

 

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Για την λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η παρακολούθηση 

τουλάχιστον των 4/5 των εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος και η επιτυχής 

συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις.

 

Υποβολή αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα ηλεκτρονικά:    Υποβολή αιτήσεων εδώ 

Εγγραφές έως 25/10/2022 

 

 

Πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

info@hygieia.gr ή να καλούν στο 210.61.41.000 

Υπεύθυνες επικοινωνίας: Μαρουσώ Μανιάτη- Σάντυ Οικονόμου 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος: Ηλίας Μπρούντζος, Καθηγητής 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ακαδημαϊκός Yπεύθυνος του προγράμματος: Κωνσταντίνος Τούτουζας, Καθηγητής 

Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Διάρκεια προγράμματος: 4 μήνες – 200 ώρες (156 ώρες Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση 

και 44 ώρες Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση ) 

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 1/11/2022 

 

 

https://hygieia.gr/programs/apokatastash_asthenwn_meta_apo_kardia/
mailto:info@hygieia.gr

