
Ψηφιακός μετασχηματισμός στο σύστημα υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας. Δωρεάν εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. 
 

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος στην δωρεάν εκπαίδευση για επαγγελματίες 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο σύστημα 

υγειονομικής φροντίδας! Οι εκπαιδεύσεις έχουν στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων στο πεδίο των 

ψηφιακών λύσεων που εισάγονται στο σύστημα υγειονομικής φροντίδας και αφορούν νέους τρόπους 

εργασίας, επικοινωνίας και φροντίδας για τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους ή εξαρτώμενα άτομα.  

Οι εκπαιδεύσεις θα υλοποιηθούν ως μέρος του προγράμματος e4CARE, το οποίο χρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα Erasmus+, και διοργανώνονται από τους εταίρους του προγράμματος. 

 
 

Προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τις νέες ψηφιακές λύσεις, οι επαγγελματίες υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας χρειάζονται πρόσβαση σε καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό. Καταβεβλημένοι από 

την πανδημία, συχνά εξαντλημένοι και αποθαρρημένοι, αδυνατούν να παρακολουθήσουν όλες τις 

καινοτόμες τεχνολογίες. 

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το έργο e4CARE, υλοποιούμενο από έξι διεθνώς 

αναγνωρισμένους οργανισμούς, ανταποκρίνεται με καινοτόμους τρόπους στις προκλήσεις της υγείας 

και της κοινωνικής φροντίδας, καθώς και στις ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων των 

επαγγελματιών του κλάδου. 

Χάρη στο πρόγραμμα Erasmus+, οι λύσεις που προτείνουμε είναι εντελώς δωρεάν. 

 

Τι προσφέρουμε στον οργανισμό σας; 

- Εκπαίδευση για την βελτίωση των δεξιοτήτων σε επιλεγμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας 

και κοινωνικής φροντίδας 

- Εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των 

επαγγελματιών 



- Συμβουλευτική για την επιτάχυνση των διαδικασιών ψηφιοποίησης στην παροχή υπηρεσιών 

φροντίδας 

- Έναν κατάλογο καινοτόμων ψηφιακών υγειονομικών λύσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για να εκτελούν τα καθημερινά τους καθήκοντα 

 

Σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στην ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ! 

 

 

Με την συμμετοχή σας στην ομάδα, θα ενημερώνεστε τακτικά για: 

- Εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που θα αρχίσουν να διοργανώνονται σύντομα 

- Καινοτόμες ψηφιακές υγειονομικές λύσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 

e4CARE. 

 

Εγγραφείτε και μείνετε ενημερωμένοι! 

https://www.e4care.eu/el/community/ 

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη 

σύμβαση επιχορήγησης υπ’ αριθμό KA220-VET-774B467B. 

https://www.e4care.eu/el/community/
https://www.e4care.eu/el/community/

