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«Διαγνωςσική και Θεπαπετσική Πποςέγγιςη
σοτ Διαβησικού Ποδιού»
Σξ Σμήμα Ιαςοικήπ ςηπ υξλήπ Δπιρςημώμ Τγείαπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Θερραλίαπ,
αμακξιμώμει ςη Β' τάρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικώμ για ςξ ακαδημαψκό έςξπ 20222023 ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ (ΠΜ) με ςίςλξ: «Διαγνωςσική
και Θεπαπετσική Πποςέγγιςη σοτ Διαβησικού Ποδιού».
Σξ Π.Μ.. «Διαγμχρςική και Θεοαπεσςική Ποξρέγγιρη ςξσ Διαβηςικξύ
Πξδιξύ» απξμέμει Δίπλχμα Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ
(Δ.Μ..) με ςίςλξ:
«Διαγνωςσική
και
Θεπαπετσική
Πποςέγγιςη
σοτ
Διαβησικού
Ποδιού» (MSc in Diagnostic and Therapeutic Approach to Diabetic Foot) και
διέπεςαι από ςξμ Καμξμιρμό Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ
Θερραλίαπ.
Σξ ΠΜ «Διαγμχρςική και Θεοαπεσςική Ποξρέγγιρη ςξσ Διαβηςικξύ Πξδιξύ» έυει
χπ απξρςξλή μα καλλιεογεί και μα ποξάγει με ςημ ακαδημαψκή και εταομξρμέμη
διδαρκαλία και έοεσμα ςημ σφηλξύ επιπέδξσ εκπαίδεσρη εοεσμηςώμ και
επαγγελμαςιώμ σγείαπ ρςημ ποόληφη, ξοθή διάγμχρη και θεοαπεία ςχμ αρθεμώμ
με διαβηςικό πόδι. Δπίρηπ, παοέυει ρςξσπ Διπλχμαςξύυξσπ ςξσ ςα απαοαίςηςα
ετόδια πξσ θα ςξσπ εναρταλίρξσμ ςημ άοςια καςάοςιρή ςξσπ για ςημ ακαδημαψκή
επιρςημξμική και εοεσμηςική ςξσπ ρςαδιξδοξμία διεθμώπ.
Σξ Π.Μ.. «Διαγμχρςική και Θεοαπεσςική Ποξρέγγιρη ςξσ Διαβηςικξύ Πξδιξύ» έυει
χπ αμςικείμεμξ ςη διάγμχρη και θεοαπεία ςξσ διαβηςικξύ πξδιξύ, μιαπ πξλύ
ιδιαίςεοηπ μξρξλξγικήπ ξμςόςηςαπ πξσ αμαπςύρρεςαι ρε αρθεμείπ πξσ πάρυξσμ από
ρακυαοώδη διαβήςη. Γίμεςαι εμβάθσμρη ρςξσπ μηυαμιρμξύπ αμάπςσνηπ ςηπ
μξρξλξγικήπ ασςήπ ξμςόςηςαπ, ρςη διάγμχρη και θεοαπεία εμώ δίμεςαι έμταρη και
ρςημ φσυξλξγική και κξιμχμική σπξρςήοινη ςχμ αρθεμώμ καθώπ και ρςημ
ποόληφη.
ςξ Π.Μ.. «Διαγμχρςική και Θεοαπεσςική Ποξρέγγιρη ςξσ Διαβηςικξύ Πξδιξύ»
γίμξμςαι δεκςξί χπ Μεςαπςσυιακξί Υξιςηςέπ (ΜΥ) πςσυιξύυξι Σμημάςχμ ςχμ υξλώμ
Δπιρςημώμ Τγείαπ (Ιαςοικήπ, Νξρηλεσςικήπ, Υσρικξθεοαπείαπ, Βιξυημείαπ και
Βιξςευμξλξγίαπ, Υαομακεσςικήπ), Σμημάςχμ Δπιρςήμηπ Υσρικήπ Αγχγήπ και
Αθληςιρμξύ (ΣΔΥΑΑ) ςχμ ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή ξμξςαγώμ ιδοσμάςχμ ςηπ αλλξδαπήπ
καθώπ και πςσυιξύυξι λξιπώμ ρσματώμ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ
ςμημάςχμ παμεπιρςημίχμ και πςσυιξύυχμ ΑΣΔΙ ςχμ αμςίρςξιυχμ αμςικειμέμχμ
(Υσρικξθεοαπείαπ, Νξρηλεσςικήπ). Ο αοιθμόπ ςχμ ειρακςέχμ ξοίζεςαι κας’ αμώςεοξ
όοιξ ρε σπιάνσα (30) υοισησέρ κας’ έςξπ.
Γοαμμαςεία Ποξγοάμμαςξπ Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ
“Διαγμχρςική και Θεοαπεσςική Ποξρέγγιρη ςξσ Διαβηςικξύ Πξδιξύ”
Σμήμα Ιαςοικήπ, υξλή Δπιρςημώμ Τγείαπ, Παμεπιρςήμιξ Θερραλίαπ
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Η υοξμική διάοκεια ρπξσδώμ για ςημ απξμξμή ςξσ Διπλώμαςξπ Μεςαπςσυιακώμ
πξσδώμ (ΔΜ) ξοίζεςαι ρε σπία (3) εξάμηνα, με έμαονη ςξμ Οκςώβοιξ ςξσ 2022.
Σα δίδακςοα ςξσ ΠΜ αμέουξμςαι ρε 4.000 € (Α’ ενάμημξ: 1.500 εσοώ, Β’ ενάμημξ:
1.500 εσοώ, Γ’ ενάμημξ: 1.000 εσοώ) αμά μεςαπςσυιακό τξιςηςή.
Τπξςοξτία για εκπόμηρη Διδακςξοικήπ Διαςοιβήπ ρςξ Σμήμα Ιαςοικήπ ςξσ
Παμεπιρςημίξσ Θερραλίαπ, δίδεςαι ρςξμ ποώςξ αοιρςεύραμςα τξιςηςή με βάρη ςημ
βαθμξλξγία ςξσ, πξσ θα ςελειώρει εγκαίοχπ ςιπ ρπξσδέπ ρςα ςοία (3) ενάμημα και
θα πιρςξπξιείςαι από ςημ ςοιμελή επιςοξπή. Σξ πξρό ςηπ σπξςοξτίαπ αμέουεςαι ρςα
2.000€.
Για ςημ απόκςηρη ςξσ Διπλώμαςξπ Μεςαπςσυιακώμ πξσδώμ ξι τξιςηςέπ/ςοιεπ
ξτείλξσμ μα ρσγκεμςοώρξσμ 90 Πιςσωσικέρ Μονάδερ (ECTS) ρσμξλικά, από ςημ
παοακξλξύθηρη και ενέςαρη ρε ξκςώ (8) σπξυοεχςικά μαθήμαςα καθώπ και από
ςημ εκπόμηρη μεςαπςσυιακήπ διπλχμαςικήπ εογαρίαπ. Σα μαθήμαςα ςξσ ΠΜ
ποαγμαςξπξιξύμςαι μία (1) τξοά ςξ μήμα Παοαρκεσή απόγεσμα και άββαςξ. Η
γλώρρα διδαρκαλίαπ ςξσ ΠΜ είμαι η Δλλημική και η Αγγλική. Η γλώρρα εκπόμηρηπ
διπλχμαςικήπ εογαρίαπ είμαι ςόρξ η Δλλημική όρξ και η Αγγλική.
Η επιλξγή ςχμ τξιςηςώμ ρςξ ΠΜ γίμεςαι καςόπιμ ανιξλόγηρηπ ςχμ παοακάςχ
δικαιξλξγηςικώμ:
1. Αίςηρη Τπξφητιόςηςαπ (ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΠΜ)
2. Αμαλσςικό βιξγοατικό ρημείχμα (ρύμτχμα με σπόδειγμα πξσ θα βοείςε
ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΠΜ)
3. Αμςίγοατξ πςσυίξσ ή βεβαίχρη όςι ξ σπξφήτιξπ εκπλήοχρε ςιπ
εκπαιδεσςικέπ
ςξσ
σπξυοεώρειπ.
ςιπ
πεοιπςώρειπ
πςσυιξύυχμ
παμεπιρςημίχμ ςηπ αλλξδαπήπ ρσμσπξβάλλεςαι πιρςξπξιηςικό αμαγμώοιρηπ
από ΔΟΑΣΑΠ
4. Αμςίγοατξ Αμαλσςικήπ Βαθμξλξγίαπ
5. Δπιρςημξμικέπ δημξριεύρειπ, διακοίρειπ, και απξδεικςικά εοεσμηςικήπ
δοαρςηοιόςηςαπ (εάμ σπάουξσμ)
6. Απξδεικςικά επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ (εάμ σπάουξσμ)
7. Δύξ ρσρςαςικέπ επιρςξλέπ
8. Υχςξςσπία δύξ όφεχμ ςηπ αρςσμξμικήπ ςασςόςηςαπ
9. Απξδεικςικό γμώρηπ νέμχμ γλχρρώμ
10. Μία τχςξγοατία ςασςόςηςαπ
Ποξθερμία Τπξβξλήπ Αιςήρεχμ: 30 επσεμβπίοτ 2022 (ηλεκςοξμικά)
Αμακξίμχρη απξςελερμάςχμ: 7 Οκσωβπίοτ 2022
Απξρςξλή ςχμ δικαιξλξγηςικώμ ρςημ ηλεκςοξμική διεύθσμρη:
msc.diabeticfoot@gmail.com
Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ, ξι εμδιατεοόμεμξι καλξύμςαι μα απεσθσμθξύμ ρςη
Γοαμμαςεία:
Σηλ: 6909425522 (Δεσςέοα - Παοαρκεσή, 09:00-15:00)
e-mail: msc.diabeticfoot@gmail.com
Αθαμάριξπ Γιαμμξύκαπ
Καθηγηςήπ Αγγειξυειοξσογικήπ
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