
 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεραπευτική Άσκηση και Σακχαρώδης Διαβήτης» έχει 

ως σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων αναφορικά με  τα οφέλη της 

σωματικής άσκησης σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 

2, καθώς και από διαβήτη της κύησης, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και θεραπείας, 

εστιάζοντας στην ανάδειξη των σύγχρονων ερευνητικών και κλινικών δεδομένων 

σχετικά με την εφαρμογή της άσκησης ως συμπληρωματικής θεραπευτικής 

παρέμβασης στο σακχαρώδη διαβήτη. 

Ειδικότερα, το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση ειδικών γνώσεων που 

αφορούν:  

 

• την Παθοφυσιολογία των διαφόρων μορφών διαβήτη σε παιδιά, ενηλίκους 

και εγκύους 

•  τα εφαρμοζόμενα θεραπευτικά σχήματα και τα συνήθη συμπτώματα και 

παρενέργειες που εμφανίζουν οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη  

• τις οξείες και χρόνιες ευεργετικές επιδράσεις της θεραπευτικής άσκησης, 

τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς τη θεραπεία του διαβήτη. 

Προαπαιτούμενα παρακολούθησης: 

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Σχολών Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) και Βιοϊατρικών Επιστημών 

(Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Μαιευτικής, Φαρμακευτικής, 

Εργοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας Υγείας κ.α.) της ημεδαπής ή και 

αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

2. Αγγλικά επίπεδο Β2. 

3. Βασικές γνώσεις σχετικά με βασικές έννοιες φυσιολογίας του ανθρώπου και 

φυσιολογίας της άσκησης, βασικές γνώσεις λειτουργικής ανατομικής 

 
Διδακτικές Ενότητες 

1. Εισαγωγή 
2. Παθοφυσιολογία του σακχαρώδους διαβήτη 
3. Φαρμακευτική Θεραπεία  του σακχαρώδους διαβήτη  
4. Ο ρόλος της Διατροφής και Ψυχολογικής Υποστήριξης  στον σακχαρώδη 

διαβήτη 



 

5. Ο ρόλος της Άσκησης στον σακχαρώδη διαβήτη 
6. Ιατρική αξιολόγηση διαβητικών ασθενών πριν την ένταξή τους σε πρόγραμμα 

άσκησης  
7. Αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας/ικανότητας για άσκηση 
8. των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη 
9. Η άσκηση ως συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με 

σακχαρώδη διαβήτη 
10. Διεπιστημονική προσέγγιση στην πρόληψη και θεραπεία του διαβήτη 

 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 
αξιολογούν την ικανότητα για άσκηση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και να 
σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης, ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου. 
 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:  
Αναστάσιος Φιλίππου, Αναπλ. Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας-Φυσιολογίας 
της Άσκησης, Τμήμα Ιατρικής ΕΚΠΑ. 
 
 
Διάρκεια προγράμματος: 6 μήνες / 325 ώρες 

Τέλη παρακολούθησης: 650 € (δυνατότητα καταβολής σε 3 δόσεις) 
 

Δυνατότητα Μερικής απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης 

α/α Κατηγορία Ποσοστό μερικής 
απαλλαγής  

1. Προεγγραφή (Early Entry) 15% 

2. Εφάπαξ προπληρωμή 15% 

3. Άνεργοι 50% 

4. Πολύτεκνοι  50% 

5. Άτομα με ειδικές ανάγκες 50% 

6. Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή 
περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και 
δεύτερου βαθμού συγγένεια 

 
30% 

       7. Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ 20% 

 
 


