
Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν για πρώτη φορά, την έναρξη του προγράμματος 
«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών».

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συμμετοχής 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για 

δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ
Κόστος Συμμετοχής για 
δικαιούχους άνεργους

€ 1428 συμπ. ΦΠΑ (19%)  €960 €468 συμπ. ΦΠΑ (19%) € 0

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ενδιαφέρον που καταγράφεται παγκοσμίως για την παραγωγή 
νέων προϊόντων και καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα κυρίως 
των χρόνιων τραυμάτων είναι ιδιαίτερο υψηλό. Έχει λοιπόν αποδειχθεί 
ότι απαιτείται μεγαλύτερη ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στα χρόνια 
τραύματα και έλκη στα προγράμματα επαγγελματική εξειδίκευσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Νοσηλευτικούς λειτουργούς, πτυχιούχους  Τμημάτων  Νοσηλευτικής 
ΑΕΙ, καθώς και απόφοιτους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ σε συναφείς 
επιστήμες  υγείας όπως  Μαιευτική ή Επισκέπτες Υγείας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
23-28 Μαρτίου και 4-11 Απριλίου 2020 
Το πρόγραμμα διάρκειας 64 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις και εργαστήρια του Πανεπιστημίου FREDERICK στη 
Λευκωσία. 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι 
σε θέση: 
-Να ταξινομούν και να αναγνωρίζουν τα  είδη των χρόνιων τραυμάτων 
 και ελκών με βάση την αιτιολογία τους, τον παθοφυσιολογικό 
 μηχανισμό δημιουργίας τους και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους.
- Να σχεδιάζουν πλάνο φροντίδας για ασθενείς με έλκη από πίεση, 
 έλκη αγγειακής αιτιολογίας, διαβητικά και νευροπαθητικά έλκη.
- Να γνωρίζουν, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες 
 τεχνικές και τεχνολογίες για την αποτελεσματική απομάκρυνση των 
 ιστικών νεκρώσεων. 
- Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα επιθέματα ανάλογα 
 με την περίπτωση.  
- Να αναπτύξουν κριτική σκέψη στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση 
 των χρόνιων τραυμάτων και ελκών. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση 
των χρόνιων τραυμάτων και ελκών 

1Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €960.00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick  
www.frederick.ac.cy/EKEK , τηλ. 22394489 ή με τη συντονίστρια του προγράμματος, Δρ Μαρίτσα Γουρνή, hsc.mag@frederick.ac.cy.


