3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΜΣ στη «Δημόσια Υγεία – Public Health»
«Ένα πρωτότυπο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών»
Button

Σας καλωσορίζουμε στο 3o ενημερωτικό δελτίο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health”, του τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ.
1366/20840 απόφαση (ΦΕΚ 2969/24.7.2018/τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.4.2018)
και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018).
Το ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία – Public Health” οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη “Δημόσια Υγεία- Public
Health” στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Υγεία και Περιβάλλον
β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
Με την παρούσα ηλεκτρονική έκδοση αναδεικνύονται οι δραστηριότητες
του ΠΜΣ και αποτελεί μέσο ενημέρωσης για τα επιστημονικά νέα και τις
εξελίξεις στη Δημόσια Υγεία.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει να εξοπλίσει τους
μαθητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της δημόσιας υγείας μέσω έρευνας και
πρακτικής.
Η Δημόσια Υγεία ορίζεται ως «Η επιστήμη και η τέχνη της προώθησης και
της προστασίας της υγείας και της ευεξίας, της πρόληψης της κακής υγείας
και της παράτασης της ζωής μέσω των οργανωμένων προσπαθειών της
κοινωνίας. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει την ευκαιρία εξειδίκευσης σε
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων δημόσιας υγείας. Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη
έμφαση σε παγκόσμιες πτυχές της δημόσιας υγείας, όπως η επιδημιολογία και
η πρόληψη τόσο των χρόνιων όσο και των μολυσματικών παθήσεων.
Δίνεται έμφαση στα τρέχοντα ζητήματα τόσο στις αναπτυγμένες όσο και
στις αναπτυσσόμενες χώρες για την ετοιμότητα στη μείωση του κινδύνου
καταστροφών, την πρόληψη, την ανταπόκριση και την ανάκαμψη.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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The push for a COVID-19 vaccine/
How are vaccines developed?
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NEA TOY MHNA ΠΜΣ«Δημόσια Υγεία –
Public Health»

WEBINAR «Τοπικές κοινωνίες και
μετανάστες, γνώσεις και αντιλήψεις των
επαγγελματιών»
Στις 26/10/2020, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus οργανώθηκε Webinar
με τίτλο:
“Τοπικές κοινωνίες και μετανάστες. Γνώσεις και αντιλήψεις των
επαγγελματιών”.
To Webinar διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έργου SCORE – “Developing the Skills of Community & Health
Workers Working with Refugees”. Στόχος, να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες
για τα θέματα που αφορούν τους μετανάστες στην προσπάθεια ένταξης
τους στην τοπική κοινωνία και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του
Έργου και του εκπαιδευτικού προγράμματος, που δημιουργήθηκε για τους
δημοσίους υπαλλήλους και τους επαγγελματίες υγείας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στις 15 & 16/10/2020 πραγματοποιήθηκαν οι

Παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των
μεταπτυχιακών φοιτητών στο Συνεδριακό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Button

Πρόσφατα Άρθρα για τη
Δημόσια Υγεία
Άρθρα δημοσιευμένα από τους Καθηγητές του
ΠΜΣ "Public Health - Δημόσια Υγεία"
Button

Οι φοιτητές αρθρογραφούν
Οι φοιτητές αρθρογραφούν στην εφημερίδα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Από την Έντυπη Έκδοση της
εφημερίδας.
Button
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Eπιμέλεια: Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health”
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