Καλωσόρισμα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Θεόφιλος
Ρόζενμπεργκ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π. Χλωροκώστας
Α. Τερζίδης
Μ. Επισκόπου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ*
M. Brondmann
Γ. Βουτυρόπουλος
Λ. Μποτέλης
Γ. Μόσχοβος
*και άλλοι προς
επιβεβαίωση

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
Ελληνική
Ομοσπονδία
Ορειβασίας
Αναρρίχησης

Αγαπητοί φίλοι,

σας καλωσορίζουμε στο πέμπτο ετήσιο Σεμινάριο
«Ιατρικής σε Υψόμετρο» που πραγματοποιείται φέτος
με την συνεργασία με του τμήματος Επείγουσας Ιατρικής
του Πανεπιστημίου της Βέρνης και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης.
Η ανταπόκριση των συναδέλφων ιατρών και λοιπών
υγειονομικών
στα
προηγούμενα
σεμινάριαμε
αποκορύφωμα τον Ιούνιο του 2013, την επετειακή
εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την πρώτη κατάκτηση
της κορυφής του Ολύμπου τους πρωτοπόρους ορειβάτες
Κάκαλο, Boissonas και Bovy- έχει καταστήσει πια θεσμό
την επιστημονική αυτή εκδήλωση.
Για μια ακόμα φορά διακεκριμένοι επιστήμονες με ειδικές
γνώσεις στην Ιατρική Βουνού και με εμπειρία στην
αναρρίχηση θα μοιραστούν μαζί μας γνώσεις και πρακτική
άσκηση. Θέματα πάντα επίκαιρα όπως η Έρευνα και
Διάσωση σε ορεινούς όγκους, η διακομιδή τραυματία σε
απόκρημνα εδάφη και αφιλόξενα περιβάλλοντα, η έγκαιρη
διάγνωση και αντιμετώπιση των κακώσεων από ψύχος
αλλά και της νόσου του υψομέτρου θα βρεθούν στο
επίκεντρο της συζήτησης μας.
Η ανάβαση και η διαμονή στο φιλόξενο καταφύγιο
«Σπήλιος Αγαπητός» σε υψόμετρο 2.100 μέτρων αποτελεί
παράλληλα μια μοναδική εμπειρία τόσο για τους
εξοικειωμένους όσο και για τους νέους συναδέλφους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλα προβολές και
διαλέξεις από τις εμπειρίες Ελλήνων Ορειβατών από
αποστολές στις μεγάλες κορυφές του κόσμου.
Σας Περιμένουμε στον Όλυμπο.

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ,
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΜΣ "Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων Υγείας"

Πρόγραμμα
Παρασκευή 12.06.2015
06.00
Αναχώρηση με λεωφορείο από την Αθήνα
14.30
Άφιξη στο Λιτόχωρο- Θέση Πριόνια (1100m)
15.00
Ανάβαση από την θέση Πριόνια στο Καταφύγιο
«Σπήλιος Αγαπητός» (2100m)- περίπου 4 ώρες
19.30
Δείπνο- Τελετή έναρξης
21.00
Προβολή ντοκιμαντέρ
Σάββατο 13.06.2015
08.00
08.30-11.30
12.00
19.00
20.00

Πρωινό
Διαλέξεις και εργαστήρια
Ανάβαση στο Οροπέδιο των Μουσών
Δείπνο
Ομιλία keynote speaker

Κυριακή 14.06.2014

08.00
Πρωινό
08.30-11.30 Διαλέξεις και εργαστήρια
12.00
Κατάβαση από το Καταφύγιο Α’ «Σπήλιος
Αγαπητός» στα Πριόνια
15.00
Επιστροφή με λεωφορείο για την Αθήνα

Πληροφορίες
Το σεμινάριο απευθύνεται στους
δευτεροετείς φοιτητές του ΠΜΣ
«Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας». Στα πλαίσια
των διαθέσιμων θέσεων υπάρχει
δυνατότητα
παρακολούθησης
από εξωτερικούς συμμετέχοντες
κατόπιν προεγγραφής.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει
απαραιτήτως
να
έχουν
προεγγραφεί
σε
ειδική
ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
που
μπορούν
να
βρουν:
http://crisis.med.uoa.gr/
το
αργότερο μέχρι την 2η Ιουνίου
2015.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κατάλληλη ενδυμασία,
και βασικό εξοπλισμό (ορειβατικά μποτάκια, υπνόσακο, σακίδιο με
τα προσωπικά τους είδη).
Η συμμετοχή στο σεμινάριο κοστίζει 150 ευρώ και περιλαμβάνει
μεταφορά Αθήνα – Πριόνια- Αθήνα, 2 διανυκτερεύσεις στο
καταφύγιο, και γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο).

http://crisis.med.uoa.gr/
crisismed@outlook.com
210 74 61 451
210 74 56 679

