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ΤΙΤΛΟΣ
Δημιουργία βάσης δεδομένων ασθενών με καρκίνο του λάρυγγα

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΓΝΠ Ωτορινολαρυγγολογική κλινική

Καταγραφή-παρουσίαση Λοιμωδών Νοσημάτων στο Νομό Ηλείας
την τελευταία πενταετία

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή
ενότητα Ηλείας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας

Σχεδιασμός Έρευνας για την αποτύπωση της κατάστασης υγείας
του πληθυσμού της Σκύρου

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και ΣΤ' Ελλάδας-Γ.Ν.Κ.Υ.Κύμης-ΠΠΓ Σκύρου

Αντικαπνιστικό Νόμος-Εφαρμογή για την προστασία της Δημόσιας
Υγείας στα νοσοκομεία

ΚΕΕΛΠΝΟ

Γνώσεις και Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού
δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο έργο του
ΚΕΔΜΟΠ
Προληπτικός έλεγχος συγγενών λοιμώξεων σε εγκύους
Φαρμακευτικές δηλητηριάσεις στην παιδική ηλικία

ΚΕΔΜΟΠ
Γενικό Νοσκομείο Ηλείας-Ν.Μ.Πύργου
ΠΓΝΠ Παιδιατρική Κλινική

Εκτίμηση επιπέδου άγχους σε ογκολογικούς ασθενείς που
δέχονται ή όχι ατομική-ομαδική ψυχολογική υποστήριξη κατά την
διάρκεια της ακτινοθεραπείας τους

Μονάδα ακτινοθεραπείας ογκολογίας ΠΓΝΠ

Διαχείρηση δεδομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με χρήση
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και ανάδειξη των σημαντικών
ωφελών της εφαρμογής στις μονάδες υγείας

Ψυχική υγεία στην κύηση και την Λοχεία: Επιδημιολογία
περιγεννητικής κατάθλιψης και αξιολόγηση νοσογόνου φορτίου σε
γυναίκες που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία και τις
Ψυχιατρικιό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.) και
δομές του Ψ.Ν.Α.
Ψυχιατρική κλινική Νοσοκομείου Αττικόν
Μεταβολές στην οπτική οξύτητα των ασθενών με υγρού τύπου
ηλιακή εκφύλιση της ώχρας κηλίδας που υποβάλλονται σε
θεραπεία με ενδοϋαλοειδική αφλιβερσέπτης
Κοινωνική επανένταξη ασθενών έπειτα από χειρουργείο
διστεκτομής (λόγω δισκοκηλών)οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής
στήλης

Ολύμπιο Θεραπευτήριο Πατρών

Δημιουργία infographice για τις θέσεις εργασίας στην βιομηχανία
αρτοποιίας

Παπαδοπούλου Α.Ε. Μπισκοτοποιία και Είδη
Διατροφής

Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων ΑΜΕΑ στο Πανεπιστήμιο
Πατρών
Κλινικές, νοητικές, συναισθηματικές εκδηλώσεις της ΣΚΠ και
αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής των ασθενών που
υποβάλλονται σε έλεγχο με MRI στην ευρύτερη περιοχή των
Πατρών

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,
Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου

Αλκοόλ και Δημόσια Υγεία: Πρακτική Άσκηση στο Ιατρείο
Αλκοολογίας Π.Γ.Ν.Π

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Επισκέψεις στα επείγοντα παιδιατρικής και οικονομική κρίση

Επείγοντα Ιατρεία Παιδιατρικής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σύνδρομο της υπνικής άπνοιας και Δημόσια Υγεία

ΠΠΓΝΠ Εργαστήριο μελέτης Ύπνου
Πνευμονολογική Κλινική

Κίνδυνος εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης σε δείγμα λεχωίδων
στην Πάτρα

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών-Αγ. Ανδρέας

Σύνταξη συμβουλευτικού οδηγού Υγιεινής Διατροφής σε άτομα
άνω των 65 ετών

Κ.Α.Π.Η.

Πρόγραμμα ενεργού τρόπου ζωής σε ωφελούμενους μονάδας
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Οικοτροφείο Αχαΐας (Μονάδα Ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης)

Σύνταξη συμβουλευτικού οδηγού Προληπτικής Ιατρικής και
σωματικής δραστηριότητας σε άτομα άνω των 65 ετών

Κ.Α.Π.Η.

Η αποδοχή του εμβολίου για τη γρίπη από ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό και μη στο Γενικό Νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Πατρών

Γ.Ν.Πατρών 'Άγιος Ανδρέας' και Π.Γ.Ν.Π

Πρόγραμμα Προαγωγής υγείας σε ωφελούμενους μονάδας
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Οικοτροφείο Αχαΐας (Μονάδα Ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης)

Καταγραφή-παρουσίαση λειτουργίας των Αχαϊκών Σφαγείων
Σκαγιας ΑΕ στην διάρκεια του έτους 2017.

Αχαϊκά Σφαγεία Σκαγειας ΑΒΕΕ

Η βέλτιστη διατροφή ατόμων με νεφρική ανεπάρκεια ώστε να
διεξάγουν μια φυσιολογική, κανονική ζωή

Ολύμπιο Θεραπευτήριο Ρίο Πατρών

Δράσεις προαγωγής υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες στο
Δήμο Ανδραβίδας

Κέντρο μεταναστών Δήμου Ανδραβίδας

Δημιουργική απασχόληση ωφελούμενων μονάδων ψυχικής υγείας
μέσω θεατρικών τεχνικών-χοροθέατρο, δημιουργία θεατρικής
ομάδας

ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανάπτυξη κατακλίσεων και λοιμώξεων σε χρόνιους
κατακεκλημμένους ασθενείς. Χειρουργική έναντι συντηρητικής
αντιμετώπισης
Σχέδιο ασφάλειας ποιότητας Νερού του Πανεπιστημίου Πατρών

Π.Γ.Ν.Π
Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντικαπνιστικό Νόμος-Εφαρμογή για την προστασία της Δημόσιας
Υγείας στα σχολεία

ΚΕΕΛΠΝΟ

Περίπτωση εφαρμογή του ''Water safety plan'' για το πόσιμο νερό
στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ακούσια νοσηλεία-Αποτίμηση των δεδομένων για τα έτη 20152017
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Mobile School-Κινητό Σχολείο

Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, ΠΠ
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών
ΜΚΟ PRAKSIS

Επιδημιολογική διερεύνηση περιστατικών αυτισμού (Διάχυτης
αναπτυξιακής διαταραχής) που διαγνώστηκαν στο Κέντρο
Παιδοψυχικής Υγιεινής του ΠΕΔΥ Πάτρας σε βάθος πενταετίας
(2012-2016).

Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής του ΠΕΔΥ
Πάτρας

Σχεδιασμός μιας έρευνας και η δημιουργία ενός εργαλείου για τη
διερεύνηση της παραβατικότητας σε άτομα με εξαρτήσεις
Διαγνωστική προσπέλαση γνωστικών διαταραχών στην Τρίτη
ηλικία

Θεραπευτική μονάδα του ΟΚΑΝΑ-Γ.Ν.Θ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής Κλινικής
Π.Γ.Ν.Π.

