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Το E-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει σε συνεργα-
σία με την κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. τη δυνατότητα παρακολούθησης του
Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) με τη
χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο:

«Ανθρώπινη Αναπαραγωγή»

Σκοπός του εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού
επιπέδου εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη Βιολογία, Γενετική και Ενδοκρινολογία της
Αναπαραγωγής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Ιατρούς, Γυναι-
κολόγους, Βιολόγους, Μαίες, αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ) και στόχος του είναι όσο
το δυνατόν περισσότεροι πτυχιούχοι ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών να γίνουν
κοινωνοί των αρχών και των μεθόδων διερεύνησης και αντιμετώπισης των υπογόνι-
μων ζευγαριών. 

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περι-
λαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη δια ζώσης
πρακτική άσκηση σε χώρους της κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι οι κάτωθι:

1.  Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής.
2.  Ανδρική υπογονιμότητα.
3.  Γυναικεία υπογονιμότητα.
4.  Επαναλλαμβανόμενες αποβολές και αίτια ως και αντιμετώπιση αυτών.
5.  Διαχείριση του υπογόνιμου ζευγαριού με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
    συμβουλευτική υποστήριξη ως και το νομικό πλαίσιο που διέπει την υποβοηθούμενη
    αναπαραγωγή.
6.  Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με πρωτόκολλα διέγερσης, τεχνικής 
    σπερματέγχυσης, γονιμοποίηση ωαρίων και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.
7.  Έρευνα στην υπογονιμότητα με γονιδιοματική και επιγονιδιοματική των βλαστικών 
    κυττάρων, στην παθοφυσιολογία της ενδομητρίωσης, στους παράγοντες που επηρεάζουν
    την εμφύτευση, νεώτερα δεδομένα στην IVF, ως και επιγενετικές διεργασίες στην 
    ανθρώπινη αναπαραγωγή.
8.  Μαιευτική παρακολούθηση σε κυήσεις υψηλού κινδύνου, σύγχρονο προγεννητικό 
    έλεγχο, τράπεζα αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών κυττάρων,  υπερηχογραφική 
    παρακολούθηση καθ'όλη την εγκυμοσύνη ως και την φροντίδα μητέρας και παιδιού.

Κατά την 9μηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υπο-
στήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προ-
σωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας,
ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Την επιστημονική ευθύνη εκ μέρους της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει
ο Καθηγητής Μ/Γ κ. Ευγένιος Κουμαντάκης ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου
Αθηνών την ακαδημαϊκή ευθύνη του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
αναλαμβάνει ο Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης και την
επιστημονική ευθύνη ο Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών κ. Παναγιώτης Πετράκης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23/5/2014
Έναρξη Μαθημάτων: 26/5/2014
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Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να επικοινωνείτε με

τη Γραμματεία Ε-Learning του

Πανεπιστημίου Αθηνών στα τη-

λέφωνα 210.368.93.54 &

210.368.93.81 ή μέσω του

site http://elearn.elke.uoa.gr.

Πληροφορίες μπορείτε να

λάβετε επίσης μέσω της Ελλη-

νικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής

Ιατρικής στο τηλέφωνο:

210.680.05.25 και στο email:

info@eeai.gr καθώς και μέσω

της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ Αθηνών

στο email: infokek@genesisa-

thens.gr 

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/show_programs.php?catID=all&prID=349
http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/show_programs.php?catID=all&prID=349

