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Παθολόγος-Διαβητολόγος 

Καθηγητής Νοσηλευτικής ΑΤΕΙΘ 



Στην Ελλάδα 900 χιλιάδες τα άτομα με Διαβήτη. 

Στο Εθνικό σύστημα υγείας τα Διαβητολογικά 

κέντρα και ιατρεία παρουσιάζουν σημαντικές 

ελλείψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.  

Στον ιδιωτικό χώρο της υγείας, η αύξηση της 

επίπτωσης του Διαβήτη  καλλιεργεί τις 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία στελεχών 

εξειδικευμένων στο Σακχαρώδη Διαβήτη. 



ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΕΠIΠΕΔΟ… 

…διδάσκεται ο Σακχαρώδης Διαβήτης στις 

Ιατρικές και Νοσηλευτικές σχολές της χώρας στο 

πλαίσιο διδασκαλίας της Παθολογίας. 

Aυτοτελές μάθημα με τίτλο “Σακχαρώδης 

Διαβήτης”, σε προπτυχιακό επίπεδο-μάθημα 

επιλογής-  στη νοσηλευτική σχολή ΑΤΕΙΘ 

 

 



Σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης : 

 Μεταπτυχιακά προγράμματα : 

                    α) Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

                  β) Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία 

 Επιστημονικές εταιρείες (διοργάνωση συνεδρίων 

ημερίδων) 

 Επιστημονικά περιοδικά 

 Διδακτορικές διατριβές 

Δεν υφίσταται μάθημα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 
 

 



ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ 

Καταβάλλονται προσπάθειες από τους 
επαγγελματίες υγείας στα νοσοκομεία και ιδιωτικά 
ιατρεία 

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των επαγγελματιών 
υγείας, προκειμένου να παρέχουν εκπαίδευση,  
αλλά ούτε και των ίδιων των ασθενών και των 
οικογενειών τους 

Η ΟΜΘΕ αποτέλεσε τη σημαντικότερη οργανωμένη 
προσπάθεια με στόχο την ευαισθητοποίηση και την 
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας-
εκπαιδευτών 

 

 



ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ομάδα εργασίας της ΕΔΕ, από το 2003 

Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε 

θέματα εκπαίδευσης ασθενών με διαβήτη 





ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Ορισμός επιτροπής –Advisory committee– με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

Εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, υλικοτεχνικής 

υποδομής και κατασκευή ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας 

Διάχυση του προγράμματος με έντυπο υλικό,  

e-mails σε φορείς, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, 

ιδιώτες ιατρούς και συλλόγους ατόμων με διαβήτη 

 



 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΕΛΗ 
 
 

 Ιατρός εξειδικευμένος στο διαβήτη 

 Νοσηλευτής 

 Διαιτολόγος 

 Ψυχολόγος 

 Ποδολόγος 

 Φυσικοθεραπευτής ή γυμναστής 

 Άτομο με διαβήτη 



 ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Συγγραφή  ενιαίου, δομημένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος και αναγνώριση του από : 

 Πανεπιστήμια  

 Επιστημονικές εταιρείες 

 Ομοσπονδίες ατόμων με διαβήτη 

 Εθνικούς και διεθνείς φορείς 
 

 

 Έλεγχος για την πιστή εφαρμογή και την τήρηση του 
προγράμματος 

 Ετήσια αξιολόγηση του προγράμματος και 
αναθεώρηση, εφόσον υπάρχει ανάγκη 
 




