Σε ένα αγροτικό ιατρείο ο νέος ιατρός θα κληθεί να αντιµετωπίσει πολλές προκλήσεις, να αναλάβει πρωτοβουλίες
και να πάρει αποφάσεις που θα είναι κρίσιµες για τον ασθενή του. Ωστόσο, βασικές κλινικές δεξιότητες που είναι
απαραίτητες, τόσο για την καθηµερινή Ιατρική πράξη στο αγροτικό ιατρείο, όσο και για πιο επείγουσες
καταστάσεις, δεν διδάσκονται επαρκώς από τις Ιατρικές Σχολές.
Η HelMSIC-Hellenic Medical Students’ International Committe (http://www.helmsic.gr) καθώς δραστηριοποιείται
στον τοµέα της ιατρικής εκπαίδευσης, εντοπίζει αυτήν την ανάγκη για εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής και
έχοντας ως θεµατική επικέντρωσης για αυτή τη θητεία το Υγειονοµικό Ανθρώπινο Δυναµικό (Health Workforce)
διοργανώνει το πρόγραµµα "Summer School 2021 | Προετοιµασία για το Αγροτικό Ιατρείο”.
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και Κρήτης 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.
Θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 28/07-01/08 και µπορούν να συµµετέχουν σε αυτό 40 φοιτητές Ιατρικής,
5ου, 6ου έτους και επί πτυχίω, από όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας.

To Summer School αποτελείται από οµιλίες, workshops, καθώς και δύο βιωµατικά σεµινάρια οµοταγούς εκπαίδευσης
(Peer Education). Στα πλαίσια αυτών, οι συµµετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην παθολογία και την αντιµετώπιση
περιστατικών, θα εξασκηθούν στη 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. 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 κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 40€. Μπορείτε δηλώσετε συµµετοχή µέχρι 24 Ιουνίου εδώ: helmsic.gr/
helmsic-summer-school-2021-app/
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: helmsic.gr/blog/2021/06/04/helmsicsummer-school-2021/

