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∆ιεθνής Ιατρική – ∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006−2007 τη λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «∆ιεθνής Ιατρική – ∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σύµφωνα µε τα εξής:
Γενικές ∆ιατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδηµαϊκό έτος 2006−2007 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ. Σ.) µε τίτλο «∆ιεθνής
Ιατρική – ∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας» σύµφωνα τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των
άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/92.
Αντικείµενο − Σκοπός
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στην “ιατρική των
καταστροφών”, στην αντιµετώπιση µαζικών ατυχηµάτων η συνεπειών ακραίων φυσικών φαινοµένων,
σε θέµατα υγείας ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων, τόσο στη χώρα µας όσο και σε αναπτυσσόµενες
χώρες, σε ειδικά υγειονοµικά προβλήµατα τροπικών χωρών του Τρίτου Κόσµου, στην ιατρική
ταξιδιωτών και µετακινούµενων πληθυσµών, στην προστασία της δηµόσιας υγείας, στην επιδηµιολογία
και στην αντιµετώπιση εξάπλωσης λοιµωδών και τροπικών νοσηµάτων.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήµονες στο ευρύ και
αναπτυσσόµενο πεδίο της καλούµενης «∆ιεθνούς Ιατρικής» της Ιατρικής των ευπαθών κοινοτήτων και
της διαχείρισης κρίσεων υγείας.
Συγκεκριµένα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα παρέχουν γνώσεις:
− Για διαχείριση κρίσεων φυσικών καταστροφών και συρράξεων
− Για αρχές λειτουργίας και διοργάνωση υπηρεσιών πολιτικής προστασίας,
− Για σύγχρονες µεθόδους εκτίµησης βαρύτητας, διακοµιδής και περίθαλψης θυµάτων µαζικών
καταστροφών.
− Για τις παγκόσµιες και εθνικές προτεραιότητες σε ζητήµατα δηµόσιας υγείας, διατροφής των
πληθυσµών, ιατρικής ταξιδιωτών, επιδηµιολογίας τροπικών νοσηµάτων και σύγχρονων µεταδιδόµενων
νόσων.
− Για προβλήµατα υγείας των ευπαθών οµάδων πληθυσµού όπως πρόσφυγες, ηλικιωµένοι, παιδιά,
ουσιοεξαρτηµένοι κ.λπ.
− Για τα ειδικά προβλήµατα της υγείας της αναπαραγωγής και της υγείας σχετικής µε το φύλο
− Για αρχές λειτουργίας διεθνών οργανισµών υγείας και οργανισµών αρωγής
− Για αρχές ∆ιεθνούς ∆ικαίου, Γεωπολιτικής και παγκοσµιοποίησης των προβληµάτων υγείας,
διαπολιτισµικές και διαθρησκευτικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε την υγεία.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα µπορούν
α) να στελεχώσουν:
• ∆ιεθνείς και Εθνικούς Οργανισµούς και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας,
• Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Κέντρα συντονισµού αντιµετώπισης κρίσεων Υγείας
• ∆ηµόσιους Οργανισµούς Αναπτυξιακής Βοήθειας,
• Τµήµατα Κοινωνικής προστασίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Ελληνικούς και ∆ιεθνείς Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς αρωγής.
β) να διδάσκουν σε σχολές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Υγείας, σε Ανώτατα τεχνολογικά Ιδρύµατα
καθώς και στην δυτεροβάθµια εκπαίδευση.
γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν γνώσεις πολιτικής προστασίας και διάσωσης,
επιδηµιολογικής επιτήρησης πληθυσµών και υλοποίησης προγραµµάτων ∆ιεθνούς αναπτυξιακής
συνεργασίας.
δ) Επιπλέον σκοπός του προγράµµατος είναι η επιµόρφωση στελεχών που υπηρετούν ήδη σε
παρόµοιους οργανισµούς και υπηρεσίες µε στόχο την αναβάθµιση του επιπέδου των ήδη παρεχόµενων
υπηρεσιών τους.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραµµα οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στο αντικείµενο της
“∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ −∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ”
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή
παρακολούθηση των µαθηµάτων,
− πτυχιούχοι τµηµάτων ιατρικής της ηµεδαπής ή αντίστοιχων τµηµάτων οµοταγών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής.
− Κατ’ εξαίρεση και σε µικρό αριθµό πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων ΑΕΙ µε συναφές γνωστικό αντικείµενο
(Νοσηλευτική, Φαρµακολογία, Βιολογία κ.λπ.) η Σχολών Φιλοσοφίας, Νοµικής, ∆ιοίκησης,
Οικονοµικών, Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ της ηµεδαπής ή αντίστοιχων τµηµάτων οµοταγών ιδρυµάτων
της αλλοδαπής, καθώς επίσης πτυχιούχοι Τ.ΕΙ. µε συναφές γνωστικό αντικείµενο σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114 Α΄).
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H επιλογή των φοιτητών γίνεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και τα κριτήρια του Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας ΠΜΣ της Ιατρικής σχολής Αθηνών.
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα. Η µέγιστη χρονική διάρκεια µέσα στην οποία
οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται από
τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Πρόγραµµα µαθηµάτων
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται
ως εξής:
1. ∆ιδακτικές Ενότητες –∆ιδακτικές Μονάδες
Το µάθηµα περιλαµβάνει Πέντε διδακτικές Ενότητες:
α) Μαθήµατα Κορµού (Εισαγωγικά Μαθήµατα και βασικές γνώσεις ∆ηµόσιας Υγείας, επιδηµιολογίας και
στατιστικής) διάρκεια 2 εξάµηνα 7,5 δµ
β) Ιατρική Καταστροφών, (Πολιτική Προστασία και Πρώτες Βοήθειες) διάρκεια 4 εξάµηνα 15 δµ
γ) ∆ιεθνής Ιατρική (Ιατρική ταξιδιωτών και Ιατρική µετακινούµενων πληθυσµών) διάρκεια 4 εξάµηνα
15 δµ
δ) Ιατρική Ευπαθών Κοινοτήτων (Ιατρική Ευπαθών Κοινοτήτων, Προληπτική Ιατρική και προστασία
∆ηµόσιας Υγείας) διάρκεια 4 εξάµηνα 15 δµ
ε) Αρχές ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας διάρκεια 2 εξάµηνα 7,5 δµ
Κάθε ∆ιδακτική Ενότητα αντιπροσωπεύει αναλόγως του αριθµού των ωρών θεωρητικής και πρακτικής
διδασκαλίας 7,5 ή 15 διδακτικές µονάδες (σύνολο 60 ∆ιδακτικές Μονάδες) κατανεµηµένες σε τέσσερα
ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Κάθε διδακτική µονάδα αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο 10 ώρες θεωρητικής και
πρακτικής διδασκαλίας (σύνολο περίπου 600 ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας).

Θεωρητική ∆ιδασκαλία: Αφορά θεωρητικά µαθήµατα µε την µορφή διαλέξεων η σεµιναριακών
συζητήσεων. Περιλαµβάνονται οι ώρες προετοιµασίας και εργασίας φοιτητών των φοιτητών.
Αντιπροσωπεύει 28 ∆ιδακτικές Μονάδες συνολικά.
Πρακτική ∆ιδασκαλία: Γίνεται µε την µορφή επεξεργασίας , παρουσίασης και συζήτησης υποθετικών
περιπτώσεων (case studies) η φανταστικών σεναρίων. Οι φοιτητές πρέπει να επεξεργαστούν και να
παρουσιάσουν τις ενδεικνυόµενες διαγνωστικές σκέψεις αντιδράσεις και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Αντιπροσωπεύει 13 ∆ιδακτικές Μονάδες συνολικά
Πρακτική Άσκηση: Οι φοιτητές συµµετέχουν σε Ασκήσεις Προσοµοίωσης σε ασκήσεις σε
προπλάσµατα αλλά και καλούνται να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις µε υπηρεσία εξάσκησης σε
µεγάλους Οργανισµούς σχετικούς µε το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών τους (ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ, Μη
Κυβερνητικοί Οργανισµοί ∆ιάσωσης, ΕΕΣ, ΚΕΕΛ, ∆ηµοτικά περιφερικά Ιατρεία, Οργανισµοί Υποδοχής
Μεταναστών, Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί Αρωγής κ.λπ.). Με τους Οργανισµούς αυτούς θα υπογραφεί
πρόγραµµα συνεργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2083/92 άρθρο 10 παρ. 4) .Επιπροσθέτως οι
φοιτητές θα ενθαρρυνθούν για συµµετοχή σε Ιατρικά προγράµµατα προστασίας ευπαθών πληθυσµών
στην Ελλάδα και –ενδεχοµένως− σε χώρες του τρίτου κόσµου. Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές θα
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κληθούν να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτικό ταξίδι σε χώρα του τρίτου Κόσµου η σε άλλη περιοχή
κρίσης. Η πρακτική άσκηση αντιπροσωπεύει 15 ∆ιδακτικές Μονάδες συνολικά
∆ιπλωµατική Εργασία: Οι φοιτητές ετοιµάζουν και παρουσιάζουν στο τέλος του 4ου εξαµήνου µία
εργασία στο αντικείµενο του Μ∆Ε σε θέµα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους. Ιδιαίτερη προσπάθεια για
ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας και ξενόγλωσσες δηµοσιεύσεις των εργασιών. Αντιπροσωπεύει
15 ∆ιδακτικές Μονάδες.
Αξιολόγηση Φοιτητών: Οι φοιτητές αξιολογούνται µε βάση τα κριτήρια του Eσωτερικού Kανονισµού
Λειτουργίας ΠΜΣ της Ιατρικής σχολής Αθηνών και ειδικότερα:
− Συµµετοχή και επίδοση στην θεωρητική και πρακτική ∆ιδασκαλία (45∆Μ) και εξετάσεις (γραπτές η /
και προφορικές) στο τέλος κάθε εξαµήνου.
− Συµµετοχή και επίδοση στις Πρακτικές Ασκήσεις (15 ∆Μ)
− Επίδοση στην διπλωµατική εργασία (15 ∆Μ) (Κρίση από τριµελή επιτροπή καθηγητών)
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Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 ανά έτος.
Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στον Τοµέα Χειρουργικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών υπηρετούν συνολικά περί τα 220 µέλη ∆ΕΠ. Στη διδασκαλία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ.
δύνανται να συµµετέχουν εκτός από µέλη ∆ΕΠ των συµµετεχόντων τµηµάτων και µέλη ∆ΕΠ άλλων
Τµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διακεκριµένοι ειδικοί επιστήµονες.
Τα συµµετέχοντα Τµήµατα διαθέτουν την κτιριακή υποδοµή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα
εξοπλισµό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευµένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν µε
προµήθεια πρόσθετου εξοπλισµού, διαµόρφωση κατάλληλων χώρων, και εµπλουτισµό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδοµή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των
απαραίτητων χώρων.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδηµαϊκό έτος 2013 – 2014. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ
υπολογίζεται σε 67.500 Ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναµικό 10.845,00
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β) ∆απάνες µετακινήσεων και εκπαιδευτικού ταξιδιού 28.525,00
γ) Υποτροφίες σπουδαστών 25.000,00
δ) ∆απάνες για αναλώσιµα και άλλες προµήθειες 1.755,00
ε) ∆απάνες δηµοσιότητας 1.000,00
στ) Γενικές δαπάνες 375,00
Οι πηγές χρηµατοδότησης του Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής:
α) ∆ίδακτρα που καταβάλλονται από τους σπουδαστές.
β) Κοινοτική επιχορήγηση προγραµµάτων ή χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων σχετικών µε
το αντικείµενο σπουδών.
γ) Χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισµών κ.ά.
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