Ερευνητικό Πρόγραμμα H2020 SENSE-Cog – Εκδήλωση για το κοινό

“Αντιμετωπίζοντας την άνοια: το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
SENSE-Cog υποστηρίζει επαγγελματίες και οικογένειες για
καλύτερη ποιότητα ζωής”
Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018
Ώρα:
2:00μ.μ. – 6:30μ.μ.
Χώρος:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Πανεπιστημιούπολη "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης"
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 21091 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 007, Αίθουσα 010
Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό: απευθύνεται σε ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας
και ακαδημαϊκούς, καθώς και σε άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς και στο δημόσιο τομέα. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν, όμως η εγγραφή είναι απαραίτητη. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά
https://www.sense-cog.eu/registration-public-event-nicosia2018/ ή μέσω επικοινωνίας στα
τηλέφωνα: 22895190 ή 96008178. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.sense-cog.eu ή ακολουθήστε μας στο Twitter @sense_cog & LinkedIn SENSE-Cog Project.
Το ερευνητικό πρόγραμμα SENSE-Cog έχει ως στόχο να ερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
προβλημάτων όρασης ή/και ακοής και προβλημάτων μνήμης και ποιότητας ζωής. Το πρόγραμμα
χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 6.5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Πανεπιστήμιο του Μanchester συντονίζει το πρόγραμμα SENSE-Cog, ενώ
συμμετέχουν 80 ερευνητές/τριες από 11 ακαδημαϊκούς/επιστημονικούς οργανισμούς,
συμπεριλαμβανομένων και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου,
δύο μεγάλων εμπορικών συνεργατών και τριών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξειδίκευση στον
τομέα. Το πρόγραμμα SENSE-Cog διοργανώνει εκδήλωση με σύντομες ομιλίες από κορυφαίους
ειδικούς. Θα παρουσιάσουμε πώς το πρόγραμμα SENSE-Cog διερευνά τις επιπτώσεις των
προβλημάτων ακοής και όρασης και τις επιπτώσεις της άνοιας και πώς αναπτύσσει νέα εργαλεία για
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων. Θα συζητηθούν οι προκλήσεις που
παρουσιάζονται στη φροντίδα ατόμων με άνοια και πρακτικές αντιμετώπισης, και επίσης θα
παρουσιαστούν δίκτυα υποστήριξης και επαγγελματικής φροντίδας, ώστε να ενισχύσουμε τη
βοήθεια προς τα άτομα με άνοια.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές/τριες
•

Καθηγήτρια Iracema Leroi, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής με ειδίκευση στη Γήρανση και την Άνοια
στο Πανεπιστήμιο του Manchester και Επίτιμη Σύμβουλος Ψυχιατρικής στον οργανισμό
Greater Manchester NHS Foundation Trust. Η Καθηγήτρια Leroi είναι η Επικεφαλής
Ερευνήτρια του προγράμματος SENSE-Cog.

•

Δρ. Piers Dawes, από το Πανεπιστήμιο του Manchester, με εξειδίκευση στην πειραματική
ψυχολογία και ερευνητικά ενδιαφέροντα στην απώλεια ακοής, την ακουστική επεξεργασία
και την αναπτυξιακή ψυχολογία από τη παιδική ηλικία μέχρι τη γήρανση, την ακουστική
πλαστικότητα, τη γενετική που σχετίζεται με την ακοή και τις αναπτυξιακές διαταραχές.

•

Καθηγητής Αντώνιος Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Α΄ Ψυχιατρική
Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με
ερευνητικό ενδιαφέρον για τη γενετική, τις συμπεριφορικές διαταραχές στη νόσο Alzheimer’s
και την τηλεψυχιατρική.

•

Δρ. Χρυσούλα Θώδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακουολογίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Είναι η Ακουολόγος του Ανιχνευτικού Προγράμματος Ακοής Νεογνών, με ερευνητικό
ενδιαφέρον στη διερεύνηση διαταραχών ακοής και ισορροπίας χρησιμοποιώντας
συμπεριφορικές και ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους, και στην ποιότητα ζωής ατόμων με
απώλεια ακοής.

•

Ευαγγελία Κοντογιάννη, Ψυχολόγος, MSc, στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο
Νοσοκομείο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Τμήμα της
Ψυχογηριατρικής, με ενασχόληση σε πρόγραμμα παρέμβασης κατ’ οίκον σε ασθενείς με
άνοια και τους φροντιστές τους και με εκπαίδευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία.

Πρόγραμμα εκδήλωσης
14:00 Καλωσόρισμα και εγγραφές
15:00 Ομιλία καλωσορίσματος, Καθ. Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων,
Οικονομικών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου
15:15 Καλωσόρισμα εκ μέρους της Ομάδας SENSE-Cog στη Λευκωσία, Καθ. Φώφη Κωνσταντινίδου,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
15:30 Εισαγωγή στο πρόγραμμα SENSE-Cog, Καθ. Iracema Leroi / Αν. Καθ. Piers Dawes,
Πανεπιστήμιο Manchester
15:45 Σημαντικά ευρήματα από το SENSE-Cog, Αν. Καθ. Χρυσούλα Θώδη, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
16:15 Διάλειμμα
16:45 Άγχος και κατάθλιψη, Αν. Καθ. Αντώνης Πολίτης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
17:40 Υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, Ευαγγελία Κοντογιάννη, Πανεπιστήμιο
Αθηνών
17:15 Η συμμετοχή των ασθενών και του κοινού-το έργο μας με την ερευνητική ομάδα,
Ομάδα Χρηστών Έρευνας Λευκωσίας
17:30 Παρουσίαση των Πιστοποιητικών των συμμετεχόντων στην ‘Εκπαίδευση για την Ερευνητική
Διαδικασία’, Καθ. Iracema Leroi / Αν. Καθ. Piers Dawes, Πανεπιστήμιο Manchester
18:30 Τέλος εκδήλωσης

