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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Η πλατφόρμα RARE-e-CONNECT
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την
Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο τη
δημιουργία ενός ασφαλούς, φιλικού και
εύκολου στη χρήση διαδικτυακού
περιβάλλοντος για την ανταλλαγή γνώσης
σχετικά με σπάνιες ή χαμηλού επιπολασμού
ασθένειες. 

ΣΤΟΧΟΙ
1.  Προώθηση της δικτύωσης και της
δημιουργίας νέων συνεργασιών για την
ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας στον τομέα
των σπάνιων νόσων, τόσο σε εθνικό όσο και
παγκόσμιο επίπεδο.
2.   Στήριξη υφιστάμενων συνεργασιών εντός
Κύπρου και με το εξωτερικό προς
μεγιστοποίηση του οφέλους.
3.  Εισαγωγή πρακτικών τηλεκπαίδευσης και
διαρκούς ενημέρωσης ανάλογα με τις τοπικές
ανάγκες.
4. Έρευνα και τεκμηρίωση του οφέλους της
προτεινόμενης τηλεσυνεργασίας και
τηλεκπαίδευσης για την προσέγγιση του
συνόλου των παραμέτρων που αφορούν τα
σπάνια νοσήματα.
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Προγραμματισμός τηλεσυναντήσεων με
συναδέλφους της ίδιας ή διαφορετικών
ειδικοτήτων για συζήτηση, συντονισμό ή λήψη
αποφάσεων. Πρακτική δημιουργία
πολυθεματικών ομάδων.

Για επαγγελματίες υγείας που θέλουν να
συζητήσουν θέματα κοινού επαγγελματικού
ενδιαφέροντος και για ασθενείς που ψάχνουν
υποστήριξη από άλλα άτομα που ζουν με την
ίδια πάθηση ή οικογένειες. Ασφαλείς χώροι για
ανταλλαγή γνώσης και υλικού.

Τόσο οι ασθενείς όσο και οι Επαγγελματίες
Υγείας μπορούν να συμβουλευτούν ένα
εκτεταμένο ευρετήριο εξειδικευμένων κέντρων
ανά ομάδα πάθησης για σκοπούς περίθαλψης,
δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με σπάνιες
και πολύπλοκες νόσους για Επαγγελματίες
Υγείας. Δυνατότητα συμπερίληψης
συγκεκριμένων θεματικών κατόπιν εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με άλλους
ασθενείς και οικογένειες σχετικά με τη
διάγνωση, διαχείριση ή την καθημερινότητα
της ασθένειας. Δώστε και ζητείστε συμβουλές
για βέλτιστες πρακτικές, και
ευαισθητοποιήστε το κοινό για τα σπάνια.

την ανάπτυξη εθνικής εμπειρογνωμοσύνης
στον τομέα των σπάνιων νοσημάτων.
μείωση των δαπανών, ειδικά όταν οι
ασθενείς χρειάζεται να λάβουν θεραπεία
στο εξωτερικό. 
την ενίσχυση της ποιότητας φροντίδας για
τα άτομα που ζουν με σπάνιες παθήσεις
στην Κύπρο.

Σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος, το μέγεθος
του πληθυσμού, γεωγραφικοί περιορισμοί και
άλλοι τέτοιοι ενδογενείς παράγοντες
αυξάνουν τις προκλήσεις για τον εντοπισμό
και την παροχή εξειδικευμένης, έγκαιρης και
αποτελεσματικής φροντίδας τόσο για την
ιατρική κοινότητα όσο και για την κοινότητα
των ασθενών.
 

Η τηλεσυνεργασία και τηλεκπαίδευση έχουν
αποδειχθεί βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά
την ανταλλαγή γνώσης και ανάπτυξη
δεξιοτήτων πέραν των όποιων φυσικών,
χρονικών και αριθμητικών περιορισμών. 
 

Το RARE-e-CONNECT αξιοποιεί τέτοιες
πρακτικές με στόχο να δημιουργήσει
ευκαιρίες για:

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ


