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Έξυπνοι ασθενείς: Ολιστική ενδυνάμωση των πολιτών 
προκειμένου να γίνουν ειδικοί στην υγεία τους  

 

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα κατάρτισης Smart Patients! 

 
 

Smart Patients Ενότητες  

Σχεδιάσαμε τρεις θεματικές 
ενότητες, διαθέσιμες στο 
Διαδίκτυο, οι οποίες 
εστιάζουν στην ενδυνάμωση 
σας ώστε να αναπτύξετε την 
αυτοπεποίθηση και τις 
ικανότητές σας στη 
προαγωγή της υγεία σας και 
να συμμετέχετε, ως 
ενημερωμένος πολίτης, στο 
ιατροφαρμακευτικό 
σύστημα. Οι κύριοι στόχοι 
συνοψίζονται στο σύνθημα 
του έργου: Πρόληψη – 
Ενδυνάμωση – Συμμετοχή. 

Smart Patients Μαθήματα 

Οι τρεις θεματικές ενότητες, 
με τίτλους Πρόληψη – 
Ενδυνάμωση – Συμμετοχή, 
παρέχουν υλικό 
ευαισθητοποίησης, 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
που θα σας ενδυναμώσει σε 
σημαντικά θέματα υγείας. 
Κάθε θεματική ενότητα 
αποτελείται από μια σειρά 
από επιμέρους ενότητες τις 
οποίες μπορεί κάποιος να 
ολοκληρώσει αυτόνομα. 

Smart Patients εφαρμογή για 
κινητές συσκευές 

H εφαρμογή Smart Patients για 
κινητές συσκευές αναπτύχθηκε για 
να διευκολύνει την πρόσβαση στις  
ενότητες που είναι διαθέσιμες στο 
Διαδίκτυο όποτε και από όπου 
χρειάζεστε. Μπορείτε να 
«κατεβάσετε» την εφαρμογή για 
Android phones και tablets, και να 
παίξετε με τις ερωτήσεις για να 
ελέγξετε τις γνώσεις σας. 

http://smart-patients.eu/


 

https://www.facebook.com/s
martpatientsproject/  

Οι στόχοι του έργου «Έξυπνοι Ασθενείς» είναι η 
ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να γίνουν 
«έξυπνοι ασθενείς» μέσω της ανάπτυξης της 
απαραίτητης αυτοπεποίθησης και των 
κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
αλληλοεπίδρασης με τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, η υποστήριξή τους 
προκειμένου να ανιχνεύουν προβλήματα υγείας 
σε αρχικό στάδιο και η κατανόηση του ρόλου 
τους – η συμμετοχή στη ανάρρωση ως 
απαραίτητο συμπλήρωμα και όχι ανταγωνιστικά 

με τα επιτεύγματά της ιατρικής. 
 

Η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου επιτυγχάνεται 
με το γεγονός ότι η εταιρική σχέση εκτείνεται 
από τη Βορειοδυτική (Ιρλανδία) μέσω της 
Νοτιοδυτικής (Πορτογαλίας) και της Κεντρικής 
Ευρώπης προς την Ανατολή (Ελλάδα). Σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, το έργο θα 
αναπτύξει διακρατικές  βέλτιστες πρακτικές και 
θα τις προσαρμόσει σε τοπικές λύσεις στα οκτώ 
ευρωπαϊκά κράτη της εταιρικής σχέσης και πέραν 
αυτής. Η σύμπραξη περιλαμβάνει μια 
διαεπιστημονική ομάδα από οργανώσεις υγείας, 
εμπειρογνώμονες εκπαίδευσης και παιδαγωγικής 
καθώς και ειδικούς ΤΠΕ και πολυμέσων. 

«Έξυπνος ασθενής» 
είναι κάποιος/α που 
έχει ενεργό ρόλο στην 
υγεία του/της  

 

Εταίροι έργου 
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