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«Ενημερωτικές Ομιλίες για τις Άνοιες» 
 

Ση Δευτέρα 19 επτεμβρίου 2011 ξεκινάει για τρίτη συνεχή χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Πανελλήνιου Ινστιτούτου Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (P.I.N.Dis) και της Ελληνικής Εταιρείας 

Νόσου Alzheimer & υγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς). Σο σεμινάριο προσεγγίζει την άνοια 

διεπιστημονικά, ενώ απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες υγείας, όσο και σε περιθάλποντες ή άλλους 

ενδιαφερόμενους. το πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάζονται και συζητιούνται οι σωματικές, 

ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες της άνοιας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες 

προτάσεις για τη φαρμακευτική και μη-φαρμακευτική αντιμετώπισή της, καθώς και για τη φροντίδα των 

ασθενών από τους περιθάλποντες και την οικογένειά τους. 

Σα μαθήματα γίνοται κάθε Δευτέρα 8-9π.μ., Πέμπτη 8-9π.μ. και Πέμπτη 4-6μ.μ. από την έναρξη έως και 

τις 28 Ιουνίου του 2012. Τπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μέσω διαδικτυακής 

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ή παρακολούθησης με παρουσία στις αίθουσες σεμιναρίων. Επιπλέον, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν μία ή περισσότερες ενότητες, ή το σύνολο 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. ε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στην κ. Αγγελίδου στο 

email ekpaideusi.alz@gmail.com.  

το τέλος κάθε ενότητας, π.χ. των Ιατρικών θεμάτων, θα πραγματοποιείται «συνεδρία αξιολόγησης», η 

οποία θα λαμβάνει μέρος ημέρα Σρίτη. Οι συμμετέχοντες θα εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής στο σύνολο του υλικού που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ενότητας. Ο ελάχιστος 

βαθμός επιτυχίας στην εξέταση είναι το 50%. Σο PINDis και η Alzheimer Ελλάς θα χορηγήσουν 

Πιστοποιητικό Επιτυχούς υμμετοχής στους επιτυχόντες και Βεβαίωση Παρακολούθησης στους 

αποτυχόντες ή σε όσους δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.  

Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο των απογευματινών, μόνο των πρωινών μαθημάτων, ή 

μόνο συγκεκριμένων μαθημάτων. ε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις. 

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγησης του προγράμματος από τον Πανελλήνιο Ιατρικό ύλλογο σύμφωνα με 

τα κριτήρια της EACCME_UEMS, για την επιτυχή παρακολούθηση του πλήρους προγράμματος θα 

χορηγηθούν 

50 Μ ό ρ ι α  (c r e d i t s)   υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ς  Ι α τ ρ ι κ ή ς  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  (C M E - C P D) 
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Διαδικτυακή παρακολούθηση 

Μετά την αποστολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι, θα λάβουν πρόσκληση στο email τους για να 

κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

www.wiziq.com. Με την πληρωμή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού θα ολοκληρώνεται η εγγραφή 

τους και θα αποκτούν πρόσβαση στα μαθήματα –ακολουθεί ενημερωτικό παράρτημα με τις συνδρομές. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να φροντίσουν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους 

στις online παρουσιάσεις: μικρόφωνο, ακουστικά ή ηχεία και προαιρετικά web κάμερα.  

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα είτε ζωντανά την ώρα που 

πραγματοποιούνται, είτε μετά τη λήξη τους, εφόσον «κατεβάσουν» -κάνουν download- στον υπολογιστή 

τους το υλικό και το βίντεο της ομιλίας εντός δύο ημέρων από τη λήξη της ομιλίας. Όσοι συμμετέχουν 

στη ζωντανή αναμετάδοση μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και παρατηρήσεις.  

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι πολύ απλή στη χρήση της. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο, οι 

εκπαιδευόμενοι να τη μελετήσουν πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

 

Παρακολούθηση με παρουσία στις αίθουσες σεμιναρίων 

Μετά την αποστολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλλουν τη συνδρομή τους στο 

πρώτο μάθημα των ενοτήτων που θα παρακολουθήσουν ή του έτους. Με την είσοδό τους στις αίθουσες 

τις ημέρες των μαθημάτων οφείλουν να υπογράφουν για τις παρουσίες τους. Εφόσον οι 

ενδιαφερόμενοι, δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις (θα λάβουν Βεβαίωση και όχι 

Πιστοποιητικό), οφείλουν να συμπληρώσουν παρουσίες στο 80% των μαθημάτων των ενοτήτων που θα 

παρακολουθήσουν ή του συνολικού προγράμματος. 

Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν επιθυμούν ούτε βεβαίωση ούτε συμμετοχή στις εξετάσεις, τότε η 

παρακολούθηση των μαθημάτων στις αίθουσες είναι  δωρεάν.  

Αίθουσες: 

Δευτζρα 8-9πμ Αγία Ελζνη (ΑΕ), Πζτρου Συνδίκα 13, Ανάληψη, 1
οσ

 όρ. 

Πζμπτη 8-9πμ Αγία Ελζνη (ΑΕ), Πζτρου Συνδίκα 13, Ανάληψη, 1
οσ

 όρ. 

Πζμπτη 4-5μμ Αίθουςα Ιατρικοφ Συλλόγου Θεςςαλονίκησ (ΙΣΘ), Αριςτοτζλουσ 4, 1οσ όρ. 

Πζμπτη 5-6μμ Αίθουςα Ιατρικοφ Συλλόγου Θεςςαλονίκησ (ΙΣΘ), Αριςτοτζλουσ 4, 1οσ όρ. 
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ΤΝΔΡΟΜΕ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ  

«ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΟΙΕ» 

Ενότητα Ημερομηνίες 
υνεδρία 

Αξιολόγησης 

Διαδικτυακή 

παρακολούθηση 

Παρακολούθηση 

στις αίθουσες 

Ιατρικά θέματα 
19/9/11 – 

22/12/11 
24/1/12 210 € 30€ 

Νευροψυχολογικά 

θέματα 

9/1/12 – 

23/2/12 
13/3/12 110 € 20€ 

Ψυχολογικά θέματα 1/3/12 - 9/4/12 8/5/12  90 € 15€ 

Μη-φαρμακευτικές 

θεραπείες 

19/4/12 – 

17/5/12 
29/5/12 60 € 20€ 

Κοινωνικά-Παραϊατρικά-

Ηθικά 

21/5/12 – 

28/6/12 
10/7/12 80 € 10€ 

Μαθήματα μόνο στην 

Αγία Ελένη ή μόνο στον 

ΙΘ 

19/9/11 – 

28/6/12 
- - 60€ 

Πακέτο έτους (50 CME 

credits) 

19/9/11 – 

28/6/12 

Όλες οι 

παραπάνω 
500€ 80€ 

 

ημείωση: 

 τις συνδρομές περιλαμβάνεται και η συμμετοχή στις εξετάσεις 

 Σο πακέτο έτους προσφέρεται στην τιμή των 440 ευρώ για τους συμμετέχοντες (πακέτο έτους 2010-2011) της 

προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου 

 την ιστοσελίδα www.wiziq.com εκτός από το πρόγραμμα θα αναρτάται μία περίληψη και 

βιογραφικά στοιχεία των εισηγητών (εφόσον τα διαθέσουν οι εισηγητές) 

http://www.wiziq./
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ΗΜΕΙΩΗ: 

Σο πρόγραμμα 2011-2012 παραλείπει σημαντικές εισαγωγικές εισηγήσεις για τις άνοιες, οι οποίες 

παρουσιάστηκαν κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο. 

Παρέχονται οι παρακάτω εναλλακτικές στους νέους συμμετέχοντες: 

1. Αγορά βασικού υλικού  34 ομιλιών (σε εκπαιδευτικό βίντεο) από την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο. 

Κόστος: 120 ευρώ 

2. Αγορά βασικού υλικού  34 ομιλιών από την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο με συμμετοχή σε εξετάσεις 

και λήψη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Κόστος συμμετοχής: 180 ευρώ 

3. Αγορά του πλήρους εκπαιδευτικού υλικού του 2010-2011. Κόστος: 500 ευρώ 

4. Αγορά του πλήρους εκπαιδευτικού υλικού του 2010-2011 με συμμετοχή σε εξετάσεις και λήψη 

πιστοποιητικού (μόρια Π.Ι..) ή βεβαίωσης. Κόστος συμμετοχής: 680 ευρώ 

 

Επισυνάπτονται το βασικό  αλλά και το πλήρες  πρόγραμμα από το 2010-2011. 


