
-Η πλατφόρμα e4CARE Training Hub - η οποία αποτελεί το πρώτο
μέρος του έργου - έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία. Η πλατφόρμα είναι
πλήρως έτοιμη και λειτουργική ως ένα ανοικτό και ασφαλές Ανοιχτό
Εκπαιδευτικό Λογισμικό.
Για την επόμενη φάση του έργου, εντοπίστηκαν πάνω από 200 εργαλεία
νέων ψηφιακών μοντέλων περίθαλψης, από τα οποία επιλέχθηκαν 60
για να αναρτηθούν στην πλατφόρμα. Τα επιλεγμένα εργαλεία
χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες: Περίθαλψη σε οίκους ευγηρίας,
εξωνοσοκομειακή φροντίδα, νοσοκομειακή και κατ' οίκον φροντίδα..
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση ερωτηματολόγιοι διαθέσιμο στη
διεύθυνση: https://www.e4care.eu/survey/.

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε τη σελίδα του έργου μας (και να
υποβάλλετε τις ερωτήσεις ή απορίες σας), καθώς και να ενταχθείτε στην
ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, ακολουθώντας το σύνδεσμο: 
 https://www.e4care.eu/community/
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IΤα τελευταία χρόνια, τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης και
κοινωνικής πρόνοιας της Ευρώπης
οδεύουν προς τον ψηφιακό
μετασχηματισμό. Η πρόσφατη
πανδημία επιτάχυνε τις διαδικασίες
προσαρμογής των εφαρμογών
mHealth και την καθιέρωση
ψηφιακών εργαλείων σε πολλούς
τομείς της υγείας (ΥΠ) και της
κοινωνικής φροντίδας (ΚΠ),
ανέδειξε όμως και αρκετά εμπόδια
που αφορούν τον τομέα της
ζήτησης - συμπεριλαμβανομένων
των κενών στις γενικές ψηφιακές
δεξιότητες και στις ειδικές γνώσεις
που απαιτεί η ηλεκτρονική υγεία
(e-health) μεταξύ των
επαγγελματιών της υγείας και της
κοινωνικής πρόνοιας.

Το έργο Erasmus+ "Προώθηση νέων
ψηφιακών μοντέλων φροντίδας
στους τομείς της υγειονομικής
περίθαλψης και της κοινωνικής
πρόνοιας- e4CARE", αριθ. 2021-1-
RO01-KA220-VET-000034740, που
χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιείται από
έξι διεθνώς αναγνωρισμένους
οργανισμούς και έχει ως στόχο να
ανταποκριθεί με καινοτόμο τρόπο
στις ψηφιακές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας
και της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς
και στις ανάγκες βελτίωσης των
ψηφιακών δεξιοτήτων των
επαγγελματιών του κλάδου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εγγραφείτε
στην ιστοσελίδα του Έργου ώστε να
συμμετάσχετεδωρεάν σε μελλοντικές
εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε
επαγγελματίεςτου χώρου της υγείας καιτης
κοινωνικής πρόνοιας, με θέμα τονψηφιακό
μετασχηματισμό του υγειονομικού συστήματος.
.

E4CARE ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ
IΓια να αξιολογήσουν το
αποτέλεσμα των δράσεων
που πραγματοποιήθηκαν
κατά τους πρώτους 6
μήνες, οι εταίροι
πραγματοποίησαν, στα
τέλη Σεπτεμβρίου στη
Βαρσοβία, στην έδρα του
CASE, την πρώτη
διακρατική συνάντηση. 
Τα αποτελέσματα της
συνάντησης ήταν
ενθαρρυντικά, η έως τώρα
πρόοδος του Έργου:

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

