
Summer School 2022 | Προετοιμασία για το Αγροτικό Ιατρείο
Ιωάννινα, 24 - 28 Ιουλίου

Σε ένα αγροτικό Ιατρείο ο γιατρός θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να
πάρει αποφάσεις που θα είναι κρίσιμες για τον ασθενή του. Ωστόσο, φαίνεται πως οι τελειόφοιτοι φοιτητές και οι
νέοι απόφοιτοι δεν είναι επαρκώς εφοδιασμένοι με βασικές κλινικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες, τόσο για την
καθημερινή Ιατρική πράξη στο Αγροτικό Ιατρείο, όσο και για πιο επείγουσες καταστάσεις.

Η HelMSIC - Hellenic Medical Students’ International Committee (http://www.helmsic.gr) καθώς δραστηριοποιείται
διαχρονικά στον τομέα της Ιατρικής Εκπαίδευσης, εντοπίζει αυτήν την ανάγκη στην εκπαίδευση των φοιτητών
Ιατρικής, θέτει ως θεματική επικέντρωσης για αυτή τη χρονιά τις Δεξιότητες στην Ιατρική και διοργανώνει το
πρόγραμμα "Summer School 2022 | Προετοιμασία για το Αγροτικό Ιατρείο" για τρίτη φορά.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και του
Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία των φοιτητών Ιατρικής για τη μελλοντική υπηρεσία υπαίθρου και την
παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία
των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας ενός Αγροτικού Ιατρείου, καθώς και με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και
τα δικαιώματα του αγροτικού ιατρού.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, σε χώρους του Πανεπιστημίου, στις 24 - 28/07/2022 και
μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό 50 φοιτητές από όλη την Ελλάδα που βρίσκονται στο 5ο, 6ο έτος σπουδών ή
και επί πτυχίω.

http://www.helmsic.gr


To Summer School αποτελείται από ομιλίες, workshops, δύο βιωματικά σεμινάρια ομοταγούς εκπαίδευσης (Peer
Education), mentoring session από νέους αγροτικούς ιατρούς, επίσκεψη σε Κέντρο Υγείας και προσομοιώσεις. Πιο
συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην παθολογία και την αντιμετώπιση περιστατικών, θα
εξασκηθούν οι ίδιοι με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. συρραφή τραύματος, επιδεσμολογία, καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση, φάρμακα πρώτης γραμμής, διαχείριση πολυτραυματία κ.α.) και θα αναπτύξουν τις επικοινωνιακές
τους δεξιότητες με έμφαση στην ενσυναισθητική προσέγγιση του ασθενούς και την προαγωγή της πρόληψης.
Επιπλέον, στο πρόγραμμα θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε πιστοποιημένο BLS Course το οποίο θα
περιλαμβάνει εξάσκηση των φοιτητών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το πρωτόκολλο πνιγμονής και τη
χρήση του φορητού εξωτερικού απινιδωτή, με τη χρήση προπλασμάτων, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν
πιστοποίηση ανανήπτη από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ) και το ERC
(European Resuscitation Council).

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 85€, που περιλαμβάνει πλήρη διατροφή, την εκδρομή στο Κέντρο Υγείας,
Welcome Package και το πιστοποιημένο BLS. Για όσους δεν παρακολουθήσουν το BLS, το κόστος ανέρχεται στα
60€. (*Καθώς η Οργανωτική Επιτροπή εξακολουθεί να δουλεύει για να κάνει το πρόγραμμα όσο πιο προσβάσιμο
γίνεται στους φοιτητές, είναι πολύ πιθανό το τελικό κόστος να είναι χαμηλότερο.)

Μπορείτε δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 15 Ιουνίου εδώ: https://forms.gle/ojjAPtosmnTvTkcX8

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.helmsic.gr/blog/2022/06/03/summer-school-2022/

Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, των εθελοντών και των εξωτερικών συνεργατών,
κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που θα ορίζονται εκείνο το
διάστημα από τον ΕΟΔΥ και τις κρατικές αρχές εναντίον της COVID - 19.

Για απορίες επικοινώνησε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο: summer.school@helmsic.gr.
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