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Τι να περιμένετε; 

Θα επεκτείνετε τισ ικανότητεσ ςασ ςτο πεδίο 

τησ βιοπληροφορικήσ και θα επωφεληθείτε 

από μια κοινότητα μάθηςησ ςτην οποία 

ςυμμετέχουν, ιατροί, επιςτήμονεσ, ειδικοί ςτην 

βιοπληροφορική, καθηγητέσ και   διαμορφωτέσ 

πολιτικήσ. 

Το πρόγραμμα BioS παρέχει βαςικέσ γνώςεισ 

αναφορικά  με μεθόδουσ και εργαλεία 

βιοπληροφορικήσ καθώσ και ςτατιςτικήσ με την 

χρήςη Η/Υ η οποία εςτιάζει ςτην ερμηνεία των 

βιοιατρικών δεδομένων. Συμμετέχοντασ ςτο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα BioS, εςείσ και το 

προςωπικό ςασ θα μάθετε πωσ μπορείτε να 

αξιοποιείτε υπηρεςίεσ γενετικήσ πληροφορικήσ 

ςτην καθημερινή ςασ εργαςία με τουσ 

αςθενείσ.   

Το πρόγραμμα είναι αρθρωτά δομημένο: 
 
Ενότητα  1: Ειςαγωγή ςτην βιοπληροφορική 

Ενότητα 2: Υπολογιςτική ςτατιςτική για 

κλινικούσ γιατρούσ και επαγγελματίεσ υγείασ 

Ενότητα 3: Εμπορικέσ υπηρεςίεσ 

εξατομικευμένησ γονιδιωματικήσ ςτην 

περίθαλψη του αςθενούσ 

Ενότητα 4: Βελτίωςη τησ ποιότητασ ςτην 

υγειονομική περίθαλψη 

 

 

 

 

 

 

 

Η ενότητα 1 παρέχει βαςικέσ γνώςεισ για το 

πώσ τα μοριακά δεδομένα ςυνδυάζονται με την 

ςύγχρονη βιοιατρική για την  κατανόηςη του 

υποβάθρου  τησ εξατομικευμένησ 

γονιδιωματικήσ ιατρικήσ.  

Η ενότητα  2 παρέχει μία πρακτική ειςαγωγή 

ςτην ανάλυςη βιολογικών και βιοιατρικών 

μεγάλων δεδομένων για την ανάπτυξη κριτικήσ 

κατανόηςησ ωσ προσ την αξιοπιςτία των 

αποτελεςμάτων.  

Στην ενότητα 3 οι ςυμμετέχοντεσ θα μάθουν 

να ερμηνεύουν αποτελέςματα  από την 

παροχή εξατομικευμένων υπηρεςιών 

γονιδιωματικήσ. Αυτή η ενότητα θα τουσ 

καταςτήςει ικανούσ να ενςωματώνουν αυτέσ 

τισ υπηρεςίεσ ςτην περίθαλψη των αςθενών.  

Η ενότητα 4 διδάςκει τουσ ςυμμετέχοντεσ να 

δημιουργούν αποτελεςματικέσ και 

αφοςοιωμένεσ ομάδεσ καθώσ και 

αποτελεςματικέσ ςχέςεισ με τουσ αςθενείσ και 

να αξιοποιούν  ςτρατηγικέσ και εργαλεία  προσ 

την κετεύθυνςη παροχήσ ιατρικήσ φροντίδασ  

προςαροςμένησ ςτισ ανάγκεσ των αςθενών.  

Εγγραφές 
Για να ςυμμετάςχετε ςτην εκπαίδευςη , 
παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ: 
https://mooc.bios-project.eu/ 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: www.bios-
project.eu 
Επικοινωνία: olykek@olympiakokek.gr  
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