
Ανδρική Υπογονιμότητα:
Εργαστηριακή Διερεύνηση & Θεραπευτική Αντιμετώπιση 

Το E-Learning του Kέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος 
Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στo τηλέφωνo 210.36.89.354 ή στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearningekpa.gr/courses/andriki-ypogonimotita-ergastiriaki-dier-
eunisi-therapeutiki-antimetopisi  

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 18/05/2020   Έναρξη Μαθημάτων: 25/05/2020

Οι στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής αποτελούν το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος «Ανδρική Υπογονιμότητα: Εργαστηριακή 
Διερεύνηση & Θεραπευτική Αντιμετώπιση», μέσα από πλούσιες και καλά δομημένες θεματικές ενότητες, με 
αντιπροσωπευτικά test αξιολόγησης και διαδραστικά επικοινωνιακά εκπαιδευτικά εργαλεία. Τόσο στο πλαίσιο 
της πρόληψης, αλλά κυρίως της αντιμετώπισης, ο Βιολόγος, ο Βιοπαθολόγος, ο Ουρολόγος και ο Γυναικολόγος 
καλούνται να προσφέρουν σύγχρονες χειρουργικές παρεμβάσεις και τεχνικές αναπαραγωγής με τη βοήθεια της 
χρήσης εξελιγμένου εργαστηριακού εξοπλισμού. Για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της 
ανδρικής υπογονιμότητας και η μεγιστοποίηση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που απαιτούνται, είναι αναγκαία η συνεχής 
επιμόρφωση και κατάρτιση.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει διεξοδικά όλα τα πεδία της Ανδρολογίας και να αναδείξει την ανάγκη 
συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων για την σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στον 
ανδρικό παράγοντα.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια εξειδίκευσης των ιατρών γυναικολόγων, ουρολόγων, 
ενδοκρινολόγων, βιοπαθολόγων, παθολόγων και γενικών ιατρών, των βιολόγων, εμβρυολόγων και των 
γενετιστών, καθώς και του παραϊατρικού προσωπικού μικροβιολογικών και βιολογικών εργαστηρίων, 
στη διάγνωση και θεραπεία του ανδρικού παράγοντα της υπογονιμότητας.

e-Learning Πρόγραμμα
Ανδρική Υπογονιμότητα:

Εργαστηριακή Διερεύνηση
& Θεραπευτική Αντιμετώπιση 

Κατά τη διάρκεια του 9μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Γοργούλης Βασίλης, Καθηγητής και Διευθυντής στο 
Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας 
για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Βασικός συντελεστής του Προγράμματος είναι η Ζεγκινιάδου Θεοδοσία, M.H.Sc, Ph.D. Βιολόγος Αναπαραγωγής 
με εξειδίκευση στην Ανδρική Υπογονιμότητα, συνεργάτης της εταιρίας: zita-biolabs, Θ. Ζεγκινιάδου και Σια ΟΕ.

Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων (30%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (20%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning 
προγράμματα στο παρελθόν (15%), συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας 
Covid -19 (20%) κ.ά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
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