Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «∆ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
διοργανώνει εκδήλωση µε θέµα την συµµετοχή Ελλήνων ιατρών στο
δράµα του λαού της Αϊτής.

Σας καλούµε
για να συζητήσουµε µαζί τις εµπειρίες και τα
συµπεράσµατα απο την πρώτη αποστολή Ελλήνων γιατρών µε την
οργάνωση «Γιατροί του Κόσµου» στο ανθρώπινο δράµα της Αϊτής και να
δηλώσουµε τη συµπαράστασή µας στη διεθνή προσπάθεια για την
ανακούφιση των θυµάτων της µεγάλης καταστροφής.
«ΟΧΙ ΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ»

Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο « Ι. Δρακόπουλος»
Αθήνα, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Στις 12 Ιανουαρίου 2010 ο καταστροφικός σεισµός που έπληξε τη
φτωχότερη χώρα του πλανήτη, Αϊτή, άφησε πίσω του χιλιάδες θύµατα
και ανυπολόγιστες ζηµιές. Τα νέα και οι εικόνες απο την πληγείσα
περιοχή δεν θα µπορούσαν να αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Στην
πρώτη αποστολή των Γιατρών του Κόσµου (ΓτΚ) από την Ελλάδα
συµµετείχαν ο Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Θεόφιλος Ρόζενµπεργκ,
∆ιευθυντής του µεταπτυχιακού, η Αναισθησιολόγος Σταυρούλα Πούλου
απόφοιτη του ίδιου προγράµµατος και τα µέλη των ΓτΚ Ανδρέας
Θωµόπουλος, διοικητικός και Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, Πλαστικός
Χειρουργός.
Απο τις 2 Φεβρουαρίου, την ιατρική οµάδα του µεταπτυχιακού στην Αιτή
συµπληρώνουν οι γενικοί ιατροί Ασπασία Μιχαλάκη και Καλλιόπη
Καττέ που παραµένουν κι εργάζονται εκεί.
Η οµάδα εντάχτηκε στην αποστολή των ΓτΚ και προσφέρει τις υπηρεσίες
της στο µικρό νοσοκοµείο στο Port-au-Prince που υποδέχεται 300
ασθενείς την ηµέρα καθώς και ένα νοσοκοµείο 45 κλινών σε αντίσκηνα
στο προαύλιο του βιοµηχανικού συγκροτήµατος SONAPI.
Τους ευχόµαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στη δύσκολη αποστολή τους
που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το αντικείµενο και τους στόχους του
µεταπτυχιακού µας προγράµµατος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
(Ώρα έναρξης 19:00)

• Χαιρετισμοί των Πρυτανικών Αρχών
• Χαιρετισμός του Προέδρου των ΓτΚ, Νικήτα Κανάκη
• Προβολή κιν. ταινίας του Ανδρέα Θωμόπουλου από την
πληγείσα περιοχή
• «Καταστροφές: Η ασθένεια των φτωχών», Κώστας Χολέβας,
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, επιστημονικός συνεργάτης.
• «Εμπειρίες και διδάγματα από την αποστολή στην Αϊτή»,
Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής,
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
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Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί ήδη για τρίτη χρονιά, από το 2007.
Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η εξειδίκευση σε θέµατα
Επείγουσας Ιατρικής και Ιατρικής Καταστροφών, Τροπικής Ιατρικής,
Επιδηµιολογικής
Επαγρύπνησης και Επιτήρησης ταξιδιωτών και
µετακινούµενων πληθυσµών καθώς και Υγειονοµικής Προστασίας
Ευπαθών Πληθυσµών.
Στόχος του µεταπτυχιακού είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση σε γιατρούς που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα
παραπάνω θεµατικά αντικείµενα.
Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα οδηγεί, µετά από διετείς σπουδές, σε πτυχίο
επιπέδου Master’s Degree (M.Sc), ενώ ορισµένοι φοιτητές µπορούν να
συνεχίσουν σαν µεταπτυχιακοί υπότροφοι για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής (Ph.D) σε σχετικό γνωστικό αντικείµενο.
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
Τηλ.: 210 7778681 Ε-mail:crisismedinfo@med.uoa.gr http://crisis.med.uoa.gr
Γιατροί του Κόσμου Σαπφούς 12-Αθήνα Τηλ. 210-3213150
E- mail:info@mdmgreece.gr

