το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
Σας προσκαλεί στην

2η Ημερίδα Ιατρικής Καταστροφών

Με θέμα:

“ Περίθαλψη θυμάτων μαζικών
καταστροφών ”

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009
στις 18.00 μμ στο Δώμα του «Ευαγγελισμού»

Ελεύθερη είσοδος

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η επιτυχία της περσινής ημερίδας, μας δίνει το θάρρος να επαναλάβουμε και φέτος την
ακαδημαϊκή πρωτοβουλία για ενημέρωση των νέων ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών στις
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης των κρίσεων και των μαζικών
καταστροφών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα συνέδρια,
σεμινάρια και ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών αφιερώνονται στην μελέτη των
προβλημάτων που σχετίζονται με την πιο αποτελεσματική παροχή βοήθειας στα θύματα
μαζικών ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, και συρράξεων.
Μετά την περσινή ημερίδα αφιερωμένη στην αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος και το
σεμινάριο ιατρικής σε αντίξοες συνθήκες που έγινε με τόση επιτυχία στους Δελφούς, το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την φετινή επιστημονική ημερίδα
με θέμα :
“ Περίθαλψη θυμάτων μαζικών καταστροφών ”
Η αύξηση της συχνότητας των καταστροφών που προκαλούν μεγάλο αριθμό θυμάτων έχει
προκαλέσει την προσοχή του ιατρικού κόσμου τα τελευταία χρόνια. H ανάγκη στελέχωσης των
Οργανισμών Επείγουσας Περίθαλψης με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο Ιατρικό και
παραϊατρικό Προσωπικό έχει αναγνωριστεί διεθνώς και οι μεγαλύτερες Ιατρικές Σχολές έχουν
εισαγάγει το αντικείμενο αυτό στο πρόγραμμα σπουδών τους,
Το Μεταπτυχιακό μάθημα της ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «ΔΙΕΘΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» διργανώνει τις ημερίδες αυτές αποσκοπώντας στην
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στελεχών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και
αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών σε μαζικές καταστροφές. Στόχος μας είναι η βελτίωση
του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συγκεκριμένους τομείς και η ανταπόκριση
στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής .
Από την θέση αυτή ευχαριστούμε τους διακεκριμένους ξένους επιστήμονες και τους Έλληνες
ομιλητές για την συμβολή τους στην διοργάνωση του συμποσίου.
Σας προσκαλούμε όλους σε μία ελπίζουμε χρήσιμη και ευχάριστη συνάντηση
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Θ.Ρόζενμπεργκ
Συντονιστής του ΠΜΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

“ Περίθαλψη θυμάτων μαζικών
καταστροφών ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΤΡΙΤΗ 20 Ιανουαρίου 2009

18.00 -18.15 .Γιατί χρειάζεται εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των θυμάτων μεγάλων
καταστροφών; Θ.Ρόζενμπεργκ Χειρουργός αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
18.15 – 19.00 Περίθαλψη θυμάτων σεισμού. Σύνδρομο διαμερίσματος και σύνδρομο
καταπλάκωσης . Prof Bernd Dormes Surgeon .Director of German Institute for Disaster
Medicine and Emergency Medicine. Tubingen
19.00-19.30 Περίθαλψη των θυμάτων πολεμικών συρράξεων. Πόσο μακριά είναι η Γάζα;
Dr Chris Giannou, Surgeon. International Committee of the Red Cross .Geneva
19.30 -19.45 Coffee Break
19.45 – 20.15 Χημική –Βιολογική απειλή. Περίθαλψη θυμάτων και ασφάλεια πεδίου. Δρ.
Θ.Τσιάκος . Παθολόγος. Ιατρός επείγουσας Ιατρικής
20.15 -20.45 Ιατρική Καταστρoφών: Επιστήμη; Prof Tore Vikstrom Professor of Disaster
Medicine and Traumatology. University Hospital , Linkoping Sweden
20.45- 21.00 συζήτηση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Στέλλα Πίκουλα και Β.Γκεμπιάου: Βασ. Σοφίας 100, 11528 Αθήνα
τηλ 2107778681 Ε-mail: crisismedinfo@med.uoa gr

