
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
        ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ  

        ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ  

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών 

"Αποκατάςταςη Βλαβών Νωτιαίου Μυελοφ. Διαχείριςη του πόνου Σπονδυλικήσ προζλευςησ"  

Ακαδημαϊκό Ζτος 2020-2021 

Η Ιατρικι Σχολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ανακοινϊνει τθ λειτουργία  του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 

Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΣΙΑΙΟΤ ΜΤΕΛΟΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΠΟΝΔΤΛΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ» για το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 (Φ.Ε.Κ.: 4150/21-09-18 Τεφχοσ Δεφτερο, Αρ. Απόφαςθσ: 888/17-07-2018) διάρκειασ δφο ετϊν, το οποίο οδθγεί 

ςτθν απονομι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.).   

Η ζναρξθ των μακθμάτων του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ κα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τζςςερα (4) 

διδακτικά εξάμθνα. Ειδικότερα, ςτα τρία πρϊτα εξάμθνα περιλαμβάνονται κεωρθτικά και εργαςτθριακά μακιματα και το τζταρτο εξάμθνο 

αφιερϊνεται ςτθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. 

Τί προςφζρει το Π.Μ.Σ. 

 Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ) ςτθν «Αποκατάςταςη Βλαβών Νωτιαίου Μυελοφ.  Διαχείριςη του πόνου Σπονδυλικήσ 

προζλευςησ» (MSc in “Rehabilitation following Spinal Cord lesions.  Spinal Pain Management”). 

 Δυνατότθτα εκπόνθςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν υψθλοφ επιπζδου και δθμοςιεφςιμων ςε αγγλόφωνα επιςτθμονικά περιοδικά.  

 Χοριγθςθ μιασ υποτροφίασ αριςτείασ για κάκε νζα ςειρά μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. 

 Εργαςτθριακά-πρακτικά μακιματα κακοριςμζνου αρικμοφ κατά τθ διάρκεια των εξαμινων ςπουδϊν. 

 Συνεχι επιςτθμονικι ενθμζρωςθ ςε κζματα Βλαβϊν Νωτιαίου Μυελοφ και διαχείριςθσ πόνου Σπονδυλικισ προζλευςθσ  από τον 

ιςτοχϊρο μασ: ανάρτθςθ ςεμιναρίων, θμερίδων που διοργανϊνει το Π.Μ.Σ. ετθςίωσ, ςυναφϊν ςυνεδρίων κ.ά.   

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι: 

α) Πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων Ιατρικισ, Βιολογίασ, Βιοχθμείασ, Νοςθλευτικισ, Ψυχολογίασ κακϊσ και πτυχιοφχοι αντίςτοιχων τμθμάτων 

ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

β) Τ.Ε.Ι. του τμιματοσ  Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινοτικισ Υγείασ, Νοςθλευτικισ και Φυςιοκεραπείασ. 

γ) Λοιπϊν ςυναφϊν Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων. 

Οι υποψιφιοι καλοφνται να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά από τισ 22 Απριλίου 2020 μζχρι και τισ 31 

Ιουλίου 2020 ςτθ διεφκυνςθ: 

Γραμματεία Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ, 
Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

Γ’ Πανεπιςτθμιακι Ορκοπαιδικι Κλινικι,  
Υπόψθ Κασ Σταυροποφλου Αλίκθ  

4οσ όροφοσ, Νίκθσ 2, Τ.Κ. 14561, Κθφιςιά 
Τθλ.: 210 – 8087617 (09:30πμ – 13:30μμ),  

είτε θλεκτρονικά: alikist@uoa.gr. 
 

Πλθροφορίεσ και ςτθν ιςτοςελίδα: http://scl.med.uoa.gr ι  http://school.med.uoa.gr 
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