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Στόχοι Κατάρτισης 
 
Οι καταρτιζόμενοι με την ολοκλήρωση της κατάρτισης να είναι ικανοί να: 
 
§ Αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν με ακρίβεια την επαγγελματική  ιδιότητα  του φροντιστή, 

τα καθήκοντα και τις ευθύνες του. 
 

§ Να εξοικειωθούν και να διακρίνουν/ εντοπίζουν νομικά και ηθικά θέματα τα οποία μπορεί να  
παρουσιασθούν  κατά την διαδικασία της φροντίδας. 
 

§ Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της υγείας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη 
ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας. 
 

§ Να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στις καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, μικροτραυματισμών, και άλλων δυσκολιών που μπορεί να συμβούν στην 
διαδικασία της φροντίδας και να αξιολογούν τον κίνδυνο. 
 

§ Να αναπτύξουν  τις απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικά τόσο όταν επικοινωνούν  με τα μέλη της εργασιακής  τους  ομάδας  όσο και 
τους φροντιζόμενους τους αλλά και με τους συγγενείς των φροντιζομένων τους. 
 

§ Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα με αναπηρίες και άλλες δυσκολίες 
σωματικές/ πνευματικές /νοητικές. 
 



	

§ Να είναι ικανοί να αντιληφθούν  καταστάσεις ανεπαρκούς σίτισης και αφυδάτωσης των 
φροντιζομένων. 
 

§ Να  αποκτήσουν επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά 
στις ανάγκες ανθρώπων με Αλτσχάιμερ και αναπηρίες στην διαδικασία της φροντίδας. 
 

§ Να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της φροντίδας σε ότι αφορά τις καλές 
πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού σε σχέση με την υγιή 
γήρανση.  
 

§ Να έχουν την δυνατότητα και τη γνώση της μεθοδολογίας, της παρατήρησής, της καταγραφής 
και της αναφοράς στα πλαίσια των καθηκόντων τους στην διαδικασία της φροντίδας. 

 
 

Περιεχόμενο κατάρτισης 

 

Ενότητα 1 (9 ώρες) 

 

1.1 Εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της φροντίδας  και τις αξίες και προδιαγραφές οι οποίες 
προβλέπονται μέσα από τον οδικό χάρτη της Φροντίδας για την επόμενη δεκαετία. 

 

1.2 Ο επαγγελματίας  Φροντιστής   

§ Επαγγελματικές προδιαγραφές 

§ Τυπικά προσόντα/ιδιότητες και χαρακτηριστικά  του επαγγελματία φροντιστή 

§ Γνώσεις και δεξιότητες   

§ Επαγγελματική συνείδηση 
§ Υποχρεώσεις και καθήκοντα των φροντιστών και παράγοντες οι οποίοι διέπουν και 

επηρεάζουν την αποτελεσματική  εξάσκηση τους (Πολιτικές, σχεδιασμός φροντίδας, 

κανονισμοί) 

 

Ενότητα 2 (10 ώρες) 

 

2.1 Νομικά και ηθικά  θέματα τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της διαδικασίας της 
φροντίδας.  



	

 

2.2 Η κατανόηση της διάκρισης  μεταξύ του νόμου και της ηθικής κατά την διαδικασία της 
φροντίδας. 

§ Ανθρωπινά δικαιώματα και ή διάσταση της προάσπισης και προώθηση τους σε ότι αφορά 
τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας κατά την διαδικασία της φροντίδας 

§ Τα δικαιώματα των φροντιζομένων και η διασφάλιση τους 
§ Ο νόμος και ο χάρτης που καθορίζουν τα δικαιώματα αυτά 

 

2.3 Το σύστημα αξιών και αρχών που διέπουν την κοινωνία και αφορά τους ανθρώπους της Τρίτης 
Ηλικίας και γενικότερα τη φροντίδα τους. 

 

2.4 Νόμος, ηθική και κοινωνικά δεδομένα, στερεότυπα προκαταλήψεις και προλήψεις. Η 
κατανόηση της διάκρισης μεταξύ του νόμου και της ηθικής κατά την διαδικασία της φροντίδας. 

§ Αποτελεσματική φροντίδα σε ένα διαφορετικό πολιτισμικά περιβάλλον παραμερίζοντάς τα 
εμπόδια τα οποία διακρίνουν και απομονώνουν τους φροντιζομένους, λόγω καταγωγής, 
ηλικίας θρησκείας φρονημάτων και άλλων παραγόντων 

§ Νομοθεσία και: Μορφές βίας και κακοποίησης και τι προβλέπει ο νόμος 

§ Νομοθεσία και: Εγκατάλειψη-παραμέληση και απομόνωσή των ανθρώπων της Τρίτης 
Ηλικίας 

§ Νομοθεσία και: Σεξουαλική παρενόχληση και  σεξουαλικότητα στην διαδικασία της 
φροντίδας  

 

Ενότητα 3 (4 ώρες) 

Η επικοινωνία, και η σημασία της στη  διαδικασίας της φροντίδας 
§ Επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες ο φροντιστής θα εξασκεί αποτελεσματικά προς  

όφελος των φροντιζομένων 

§ Επικοινωνία και φροντιζόμενα άτομα με αναπηρίες 

§ Αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών 

§ Επίλυση διαφορών  και επικοινωνιακών δυσκολιών 

§ Οργάνωση και λειτουργία εργασιακής ομάδας 

§ Μη λεκτική επικοινωνία 

§ Επικοινωνία μεταξύ φροντιστών και μελών της οικογένειας του φροντιζομένου, αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της φροντίδας 

 

 



	

Ενότητα 4 (5 ώρες) 

Παρατηρώ, Αναφέρω, Καταγράφω κατά τη διαδικασία της φροντίδας 
§ Η αναγκαιότητα για τον φροντιστή να είναι ικανός να παρατηρεί, να αναφέρει  και να 

καταχωρεί οτιδήποτε είναι σημαντικό για την ευημερία των φροντιζομένων του 

§ Ανάπτυξη δεξιότητας σχετικά με τη φροντίδα του περιβάλλοντος χώρου 

§ Έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών των φροντιζομένων, εξατομικευμένα, στην 

συμπεριφορά, στην εμφάνιση, στη διάθεση και τη φυσική υγεία 

§ Προειδοποιητικές ενδείξεις τραυματισμών οι οποίοι χρειάζονται ιατρική παρέμβαση 

 

Ενότητα 5 (16 ώρες) 

Επείγοντα περιστατικά, πτώσεις φροντιζομένων και ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς και 
άλλων εκτάκτων αναγκών και  καταστάσεων. 

§ Βασικές γνώσεις  για την ανταπόκριση και  αντιμετώπιση  επειγόντων περιστατικών στη    

διαδικασία της φροντίδας 

§ Τραυματισμοί στον εργασιακό χώρο, οδηγίες και σχεδιασμός προστασίας φροντιστών και 

φροντιζομένων 

§ Ιατρικά επείγοντα περιστατικά 

§ Αντιμετώπιση πτώσεων των φροντιζομένων  

§ Ανταπόκριση και αντιμετώπιση σε περίπτωση πυρκαγιάς  και έκτακτης ανάγκης  

§ Ασφάλεια για τα φροντιζόμενα άτομα στη διαδικασία της κατ’ οίκον φροντίδας και 

αξιολόγηση του κινδύνου 

§ Μετακινήσεις, μεταφορά  και διαχείριση των φροντιζομένων με κινητικές δυσκολίες και η 

χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία της φροντίδας 

§ Έγκαιρη αναγνώριση  ενδείξεων πληγών και διαχείριση 

 
Ενότητα 6 (14 ώρες) 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Ενότητα 7 (10 ώρες) 

7.1 Διατροφή και ασφάλεια των Τροφίμων 
§ Αναγνώριση, προστασία και καταπολέμηση των μολύνσεων και ο ρόλος του φροντιστή  στη 

διαδικασία της φροντίδας 

§ Η μετάδοση των ασθενειών και οι παράγοντες κινδύνου 



	

§ Ο σχεδιασμός των παγκόσμιων μέτρων προστασίας ώστε να προστατεύονται τόσο οι 

φροντιζόμενοι όσο και οι φροντιστές 

 
7.2 Διατροφή και  Ενυδάτωση 

§ Η διατροφή των φροντιζομένων είναι σημαντικό μέρος της φροντίδας και πως βοηθά στη 

διατήρηση της καλής υγείας  τους  

§ Η καθημερινή  ενυδάτωση του οργανισμού και πόσο σημαντική είναι για την καλή υγεία των 

φροντιζομένων 

§ Εξατομικευμένη διατροφή και ενυδάτωση με σεβασμό στο δικαίωμα επιλογής και των 

αναγκών ιατρικών και άλλων, του φροντιζομένου 

§ Μέθοδοι σίτισης στη διαδικασία της φροντίδας ατόμων με δυσκολίες  

 
Ενότητα 8 (10 ώρες) 

Η αποτελεσματική φροντίδα των ανθρώπων με Αλτσχάιμερ /Άνοια 
§ Βασικές γνώσεις για την Άνοια/Αλτσχάιμερ 

§ Οι βασικές αρχέςπου διέπουν τη φροντίδα των ανθρώπων με Άνοια/Αλτσχάιμερ 

§ Τα δικαιώματα των ανθρώπων με Άνοια/Αλτσχάιμερ και ο ρόλος των φροντιστών στη 

διαδικασία της φροντίδας 

§ Φροντίζοντας τους ανθρώπους με Άνοια/Αλτσχάιμερ και οι κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούνται 

 
Ενότητα 9 (6 ώρες) 

Η αισθητικότητα των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας  
§ Εξωτερική εμφάνιση και φροντίδα 

§ Προσωπική  εξατομικευμένη υγιεινή στη διαδικασία της φροντίδας 

§ Φροντίδα του σώματος 

§ Χειρισμός ακράτειας και άλλων καθημερινών δυσκολιών 

 
Ενότητα 10 (10 ώρες) 

Υγιής γήρανση-σωματικές και πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου 
§ Η διαδικασία της γήρανσης και οι δυσκολίες ή αναπηρίες που προκύπτουν   

§ Στρατηγικές και μέθοδοι που επιτρέπουν την αποτελεσματική φροντίδα για τους 

φροντιζόμενους οι οποίοι παρουσιάζουν αναπηρίες κατά τη διαδικασία της γήρανσης 



	

§ Υγιής γήρανση και εναλλακτικές μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην προώθηση της 

πνευματικής/νοητικής και σωματικής υγείας 

§ Συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας 

§ Δια βίου μάθηση και νοητική ενδυνάμωση, καλές πρακτικές και πολιτικές 

§ Γνωστικές ασκήσεις μνήμης 
 
Ενότητα 11 (6 ώρες) 

Ευεξία και Καθημερινή άσκηση 
§ Απλές καθημερινές ασκήσεις 

§ Άσκηση και τρόπος ζωής 

§ Κινησιοθεραπεία και φυσικοθεραπεία 

§ Επαφή με τη φύση 

§ Ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες 

§ Εναλλακτικές μέθοδοι ψυχαγωγίας 

 
 


