
                                                        

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κύριε/κυρία,

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Εταιρεία 
Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) 
συμμετέχουν, ως εθνικοί εταίροι, στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας ADVANTAGE JointActiononFrailty (Κοινή Δράση για 
την γηριατρική ευπάθεια) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
Κοινών Δράσεων του 3ου Προγράμματος Δράσης της Ε.Ε. στον 
τομέα της Υγείας 2014 – 2020. Η εν λόγω Πρωτοβουλία, η οποία 
συντονίζεται από τον Ισπανικό φορέα MadridHealthService – 
GetafeHospital, θα διαρκέσει 3 χρόνια, έχει ήδη ξεκινήσει από τον 
Ιανουάριο του 2017 και σε αυτή συμμετέχουν 22 κράτη μέλη της 
Ε.Ε. και πάνω από 40 φορείς και οργανώσεις.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συντονίζει δράση που έχει σαν 
στόχο την ανάλυση των έως σήμερα καλών πρακτικών, καθώς και 
των βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με την πρόληψη, την 
κλινική διαχείριση, την διατροφή, την άσκηση, την πολυφαρμακία 
και την χρήση ICTs (πληροφοριακά και επικοινωνιακά τεχνολογικά 
επιτεύγματα) στη διαχείριση της γηριατρικής ευπάθειας. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι αρχικά μια τεχνική μελέτη για 
την μέχρι σήμερα επιστημονική τεκμηρίωση των παραγόντων που 
αναφέρθηκαν και εν συνεχεία ένα Οδικός Χάρτης για την 
αντιμετώπιση της γηριατρικής ευπάθειας με κατευθυντήριες 
οδηγίες. 

Η Ε.Ψ.Ε.Π. είναι υπεύθυνη για το Πρόγραμμα εκπαίδευσης, την
ενίσχυση της γνώσης και της εκπαιδευτικής επάρκειας 
(competencybasededucation), καθώς και την ικανότητα, τις 
δεξιότητες επαγγελματιών, φροντιστών και ασθενών, αναφορικά με
την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του συνδρόμου 
της ευπάθειας, σε όλα τα στάδια και τις εκφάνσεις του, καθώς και 
τη διάχυση καλών πρακτικών σχετικών με τα μοντέλα εκπαίδευσης.
Επιπλέον, συμμετέχει σε δραστηριότητες σχετικές με τον ορισμό, 
τον επιπολασμό, τη διαχείριση του συνδρόμου, τη συμβολή της 
άσκησης, της διατροφής, των φαρμάκων και της τεχνολογίας, 
καθώς και τα μοντέλα φροντίδας των ασθενών.

                 Κατανοώντας  την σημαντικότητα και την σπουδαιότητα
της δράσης – πρωτοβουλίας τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς το ζήτημα της γεροντικής ευπάθειας αποτελεί 
σχετικά μια νέα κλινική οντότητα που επηρεάζει τόσο το κόστος 
φροντίδας όσο κυρίως την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και με 



αυτή την έννοια αφορά όλους τους φορείς που ασχολούνται με τη 
φροντίδα ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, σας απευθύνουμε πρόσκληση 
ενεργούς συνεργασίας και ουσιαστικής παρέμβασης με στόχο την 
πολύπλευρη προσέγγιση, ολιστική θεώρηση και εν τέλει την 
επιτυχία του προγράμματος. 

Στην κατεύθυνση της κινητοποίησης ατόμων και οργανισμών-
φορέων που δυνητικά εμπλέκονται με την υλοποίηση του έργουθα 
ξεκινήσουμε μαζί σας από τον Σεπτέμβριο του 2017 ένα κύκλο 
ενημέρωσης και συνεργασίας, που θα κορυφωθεί τον Δεκέμβριο του
2017,στην Αθήνα, στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης 
εργασίας,στην οποία και θα προσκληθείτε να συμμετάσχετε μαζί με
τους ευρωπαίους εταίρους.  Μέχρι την επόμενη επικοινωνία μας 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

1. Για το Πανεπιστήμιο Πατρών:

Μανόλης Μέντης, Κοινωνικός Λειτουργός, PhD, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
Τηλ. Εργασίας 2613603436-433, 

Email  advantage.upatras@gmail.com

2. Για την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης 
(Ε.Ψ.Ε.Π): Μαρία – Λαμπρινή Κούλα, Ψυχολόγος, οδός Σικελιανού 2, 
Ιωάννινα, 

τηλ/fax. 26510-39820, κιν. 6948345569,

Email: epsep_ioa@yahoo.gr,m.koula@epsep.gr,website: 
www.epsep.gr.

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών Για την Ε.Ψ.Ε.Π.

Παναγιωτόπουλος Ηλίας Ευάγγελος Παππάς
Καθηγητής  Ορθοπεδικής- Διευθυντής της  Ψυχίατρος-
Ψυχοθεραπευτής
Κλινικής  Αποκατάστασης ΠΓΠΝ Επιστημονικός
υπεύθυνος Ε.Ψ.Ε.Π.
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