Πρόγραμμα e-learning
«Κλινική Διατροφή - Διαιτολογία: Σύγχρονες Διατροφικές
Παρεμβάσεις σε Παθολογικές Καταστάσεις»
Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρουν
ένα ακόμα καινοτόμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο
των Επιστημών Υγείας και Διατροφής.
Οι εξελίξεις στο επιστημονικό αυτό πεδίο είναι ραγδαίες και το επιμορφωτικό
σεμινάριο «Κλινική Διατροφή-Διαιτολογία: Σύγχρονες Διατροφικές Παρεμβάσεις σε
Παθολογικές Καταστάσεις», το οποίο φιλοδοξεί να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει
τους συμμετέχοντες/-ουσες σχετικά με τη διατροφή ασθενών, παρέχοντάς τους τις
πλέον σύγχρονες γνώσεις, απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες του
χώρου της υγείας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα περιγράψει και θα αναλύσει την
διαιτητική παρέμβαση που ενδείκνυται ανά νόσημα και ανά σύστημα του
ανθρώπινου οργανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαιτητική διαχείριση
ασθενών με νοσήματα του γαστρεντερικού, νευρικού, αναπνευστικού, σκελετικού και
καρδιαγγειακού συστήματος. Το παρόν Πρόγραμμα θα αναλύσει, επίσης, διεξοδικά
τον τρόπο που διάφορα νοσήματα, όπως ο καρκίνος, τα λοιμώδη νοσήματα και οι
διαταραχές λήψης τροφής, καθώς και το τραύμα και η εγχείρηση επηρεάζουν την
κατάσταση θρέψης των ασθενών, και πως η διαιτητική παρέμβαση μπορεί να
προλάβει ή και να διορθώσει τα παραπάνω προβλήματα.
Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από 4 Διδακτικές Ενότητες, μετά το πέρας των
οποίων οι επιμορφούμενοι θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τη διατροφική
αξιολόγηση και παρέμβαση σε ασθενείς:
 με

μεταβολικές

διαταραχές,

διαταραχές

λήψης

τροφής,

παθήσεις

του

γαστρεντερικού συστήματος και ηπατική νόσο
 με παθήσεις του παγκρέατος, των νεφρών, των πνευμόνων και του αίματος
 με καρδιαγγειακές παθήσεις, νοσήματα των οστών, αλλεργικές αντιδράσεις και
που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση
 με λοιμώδη νοσήματα, καρκίνο και κυστική ίνωση, καθώς και όσον αφορά την
διατροφή κατά την παιδική ηλικία
Επιπλέον θα μπορούν να υλοποιούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες
διατροφικές συμβουλές κατά περίπτωση για τις ανωτέρω ομάδες ασθενών.

Αναλυτικότερα δείτε εδώ.
Διάστημα Υλοποίησης Προγράμματος
Έναρξη: 04/07/2016. Λήξη: 23/10/2016
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος αποδίδεται Πιστοποιητικό
Επιμόρφωσης και Συμπλήρωμα αυτού με 96 Ώρες Επιμόρφωσης και 4,80
Πιστωτικές Μονάδες (ECVET).
Πληροφορίες για τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
http://e-epimorfosi.aegean.gr/
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα:
Γιαγκίνης Κωνσταντίνος
6976198403
cgiaginis@aegean.gr
Για Πληροφορίες Εγγραφών:
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
22410 99424 - 6
(Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00)
e-epimorfosi@aegean.gr

