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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΝΈΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Η έναρξη του  iHea l

 

 

Βελτιώνοντας τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας των 
ηλικιωμένων για την πρόληψη του αποκλεισμού και της 
περιθωριοποίησης.

Το πρόγραμμα iHeal, συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ KA2 Στρατηγική 
Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στοχεύει στη δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ηλικιωμένων 
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
 
Το πρόγραμμα προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διαδραστικής, φιλικής 
προς τον χρήστη και ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμας, η οποία θα βελτιώσει τον 
ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας
του πληθυσμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη (50+).
 
Η πλατφόρμα του iHeal θα υποστηρίζει διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες για 
ψηφιακό αλφαβητισμό και αλφαβητισμό υγείας και θα αναλύει τους σχετικούς 
κινδύνους και τα πλεονεκτήματα. Επίσης, θα αξιολογεί την ποιότητα και εγκυρότητα 
των πληροφοριών και θα παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με υπηρεσίες υγείας. Η 
πλατφόρμα, θα επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας, θα παρέχει λεξικό βασικών όρων υγείας και πληροφορίες για την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας στην κάθε χώρα, ενώ θα είναι διαθέσιμη και μέσω κινητών 
πλατφόρμων/εφαρμογών.
 
Η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να συνεισφέρει 
παρέχοντας στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες 
για την υγεία και την ευγηρία. Η εισαγωγή και μόνο της ΤΠΕ υπολογίζεται ότι θα 
βελτιώσει την αποδοτικότητα των παροχών υγείας κατά 20%. Επιπλέον, η ΤΠΕ 
ενισχύει τη δυνατότητα των χρηστών όλων των ηλικιών να διαχειρίζονται καλύτερα 
τα θέματα που αφορούν στην υγεία τους.
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ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΟΤΈ ΠΟΛΎ ΝΩΡΊΣ Ή ΠΟΛΎ ΑΡΓΆ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΊΝΟΥΜΕ Η ΠΙΟ ΥΓΙΉΣ ΕΚΔΟΧΉ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΎ ΜΑΣ!

 

Ψηφιακός 
Αλφαβητισμός Υγείας 
και ηλικιωμένοι

Καθώς το διαδίκτυο και οι πολυάριθμες εφαρμογές του 
εξαπλώνονται ταχύτατα στις περισσότερες εκφάνσεις της 
καθημερινότητάς μας, ο τομέας της υγείας και οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να αποτελούν 
εξαίρεση. Το διαδίκτυο συνιστά μία από τις κυριότερες 
πηγές πληροφοριών σχετικών με την υγεία, την υιοθέτηση 
ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής ή την ενημέρωση για 
διάφορες ασθένειες και θεραπείες. Η πρόσβαση σε 
σχετικές  πληροφορίες παρέχει στο άτομο την 
κινητοποίηση, ώστε να συμμετέχει ενεργά σε θέματα που 
αφορούν στη δική του υγεία και ευεξία.
 
Η μεγάλη ποικιλία στην ποιότητα της πληροφορίας, η 
δυνατότητα ανωνυμίας του παρόχου της πληροφόρησης και 
ο τεράστιος όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών, καθιστά 
τη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας ένα 
εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο, που μπορεί να εντείνει 
πολλά από αυτά τα υποσχόμενα πλεονεκτήματα.
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Από το  Ινστιτούτο  Pro leps is
 

Ο ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας έχει οριστεί ως η δεξιότητα 
αναζήτησης, εντοπισμού, κατανόησης και αξιολόγησης 
πληροφοριών σχετικών με την υγεία, μέσω ψηφιακών μέσων, 
καθώς και η δεξιότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης 
για την αντιμετώπιση ή την επίλυση θεμάτων σχετικών με την 
υγεία.
 
Η πρόοδος στην ψηφιακή τεχνολογία παρέχει αναρίθμητες
δυνατότητες και σπουδαίες προοπτικές στις υπηρεσίες υγείας, 
που θα μπορούσαν να ωφελήσουν σημαντικά τις μεγαλύτερες 
ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Ωστόσο συχνά, οι 
ηλικιωμένοι δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για να επωφεληθούν από αυτές. Επιπλέον, 
δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν όπως οι αναπηρίες ή οι 
χρόνιες ασθένειες, μπορούν να αποτελούν επιπρόσθετα 
εμπόδια.
 
Η βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας των 
μεγαλύτερων σε ηλικία ενηλίκων θα τους επιτρέψει να 
επωφεληθούν από αυτές τις παροχές και θα τους βοηθήσει να 
διαχειριστούν θέματα υγείας. Επίσης, θα τους βοηθήσει να 
λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις και θα προάγει τη 
γενικότερη ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και την ευεξία 
τους.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις 
μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
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Στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην 
έδρα του Ινστιτούτου Prolepsis, η εναρκτήρια συνάντηση του 
προγράμματος iHeal - “Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy to 
prevent marginalization and exclusion”. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι  
εκπρόσωποι των οκτώ εταίρων της σύμπραξης: Ινστιτούτο Prolepsis 
(Ελλάδα), InEuropa (Ιταλία), Canakkale Onsekiz Mart University, 
(Τουρκία, συντονιστής του iHeaL), Asteres (Ιταλία)  Center for Social 
Inovation (Κύπρος), BOSEV (Τουρκία), WIN (Αυστρία) και INOVA+ 
(Πορτογαλία).
 
Οι εταίροι του προγράμματος συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα για να 
συζητήσουν την προσέγγιση και τη μεθοδολογία του προγράμματος και 
την εφαρμογή των δραστηριοτήτων για τα επόμενα δύο χρόνια.
Το iHeal θα αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικές 
ενότητες, οι οποίες:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα του iHeal θα επιτρέψει επίσης στους 
χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν 
αλληλοϋποστήριξη, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση 
συμμετοχή των ασθενών και προωθώντας ασθενοκεντρικές 
πρακτικές.

#iHealProject
#iHeal

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS

θα αναλύουν τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών 
υπηρεσιών υγείας,
θα αξιολογούν την ποιότητα και την εγκυρότητα των διαδικτυακών 
πηγών πληροφόρησης  για την υγεία,
θα παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας με ειδικούς και υπηρεσίες υγείας 
και περιήγηση σε αντίστοιχες πλατφόρμες,
θα ενισχύσουν τη γνώση σε όρους-κλειδιά που σχετίζονται με την 
υγεία,
θα παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες υγείας στη 
χώρα κάθε εταίρου

Από την InEuropa, Μόντενα, Ιταλία

https://www.linkedin.com/showcase/iheal-project-erasmus-plus/
https://www.facebook.com/iHealProject/
https://twitter.com/IhealProject

