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ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 20/07/2007
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η ανταπόκριςη ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Διεθνήσ Ιατρική-Διαχείριςη Κρίςεων
Τγείασ» ξεπζραςε κάθε προςδοκία. Περιςςότεροι από 90 ιατροί, νοςηλευτζσ και άλλοι επιςτήμονεσ
υπζβαλλαν αίτηςη για ςυμμετοχή τουσ ςτο Master και η επιτροπή βρζθηκε ςε εξαιρετικά δφςκολη
θζςη ςτην προςπάθεια επιλογήσ. Ο κατάλογοσ των επιτυχόντων περιλαμβάνει γιατροφσ, νοςηλευτζσ,
άλλουσ υγειονομικοφσ επιςτήμονεσ, αλλά και αποφοίτουσ Πολιτικϊν και Νομικϊν Επιςτημϊν.
Μεταξφ των επιτυχόντων περιλαμβάνονται ςτελζχη του Τπουργείου Τγείασ, του ΚΕΕΛΠΝΟ, του
Τγειονομικοφ ϊματοσ των Ενόπλων Δυνάμεων, τησ Πυροςβεςτικήσ Τπηρεςίασ ,των Μη
Κυβερνητικϊν Οργανιςμϊν Αρωγήσ αλλά και πολλοί ιατροί και νοςηλευτζσ με εμπειρία επείγουςασ
ιατρικήσ.
ασ επιςυνάπτουμε το Πρακτικό Επιλογήσ των φοιτητϊν ςτο ΠΜ. ε ζνα αριθμό πζντε φοιτητϊν η
επιτροπή αποφάςιςε να προτείνει την παρακολοφθηςη του Master με την ιδιότητα του «μη
εγγεγραμμζνου φοιτητή» (παρατηρητή). ε κάθε περίπτωςη, οι υποψηφιότητεσ των επιλαχόντων θα
εξεταςτοφν κατά προτεραιότητα ςτο επόμενο ακαδημαϊκό ζτοσ ενϊ θα γίνει κάθε προςπάθεια
αξιοποίηςήσ τουσ ςτο υπό διαμόρφωςη «Ινςτιτοφτο Μελετϊν Διεθνοφσ και Κοινοτικήσ Ιατρικήσ»
Θα προςπαθήςουμε να ανταποκριθοφμε ςτισ προςδοκίεσ των ςυναδζλφων που μασ εμπιςτεφτηκαν,
διοργανϊνοντασ ζνα υψηλοφ επιπζδου μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ήδη ζχει κατ αρχήν καταρτιςτεί
και θα ανακοινωθεί ςφντομα το πρόγραμμα των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου. φμφωνα με τισ
αποφάςεισ τησ υντονιςτικήσ και τησ Eπιςτημονικήσ Επιτροπήσ, ςτο πρϊτο εξάμηνο θα διδαχθοφν
δφο διδακτικζσ ενότητεσ:

Α. Ειςαγωγικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμοφ.
την ενότητα αυτή οι φοιτητζσ θα πάρουν μζςα από 26 δίωρεσ διαλζξεισ γενικζσ γνϊςεισ
Γεωπολιτικήσ, Παγκόςμιων Προκλήςεων ςτην Τγεία, φγχρονων Τγειονομικϊν υςτημάτων,
Δημόςιασ Τγείασ , Επιδημιολογίασ και Bιοςτατιςτικήσ, βαςικϊν εννοιϊν Γεωγραφικήσ Ιατρικήσ ,
αναγνϊριςησ και διαχείριςησ κρίςεων και φυςικϊν καταςτροφϊν, και βιοηθικήσ . Οι ειςαγωγικζσ
αυτζσ γνϊςεισ θα εξειδικευτοφν και θα αναλυθοφν περιςςότερο ςτα επόμενα διδακτικά εξάμηνα
ςτισ επιμζρουσ διδακτικζσ ενότητεσ .

Β. Ιατρική Καταςτροφών Α.
την ενότητα αυτή οι φοιτητζσ θα διδαχτοφν μζςα από 23 δίωρεσ διαλζξεισ γνϊςεισ αντιμετϊπιςησ
τραφματοσ και παροχήσ ΑϋΒοηθειϊν και προνοςοκομειακήσ περίθαλψησ. Επιδιϊκουμε οι φοιτητζσ
που δεν ζχουν λάβει πιςτοποίηςη ATLS η εκείνοι που ζχουν λάβει πριν περιςςότερα από 4 ζτη, να
μπορζςουν να επωφεληθοφν από τα ςχετικά προγράμματα. Ευχόμαςτε ςε όλουσ καλζσ διακοπζσ.

Η Συντονιςτική Επιτροπή

Η Επιςτημονική Επιτροπή

Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν πουδϊν
Ιατρική χολή Πανεπιςτημίου Αθηνϊν – Παπουλάκειο Κτίριο
Μικράσ Αςίασ 75, Σ.Κ 115 27, Αθήνα

