ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
27-30 Σεπτεμβρίου 2012
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012 – Σετραιμερο εκπαιδευτικό ςεμινάριο Δθμοςιογραφίασ τθσ Τγείασ κα
πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα ςτισ 27-30 επτεμβρίου 2012. Σο ςεμινάριο, ςτο οποίο κα διδάξουν
δθμοςιογράφοι του ιατρικοφ ρεπορτάη, ιατροί και πανεπιςτθμιακοί, περιλαμβάνει τισ εξισ
κεματικζσ ενότθτεσ:






Σρόποσ ηωισ που ςχετίηεται με τθν υγεία (lifestyle health) και θ δθμοςιογραφικι κάλυψι του
Σα οικονομικά τθσ υγείασ
φγκρουςθ ςυμφερόντων ςτθν κάλυψθ ιατρικϊν κεμάτων
Η ιατρικι ζρευνα ςτα ΜΜΕ - Κατανόθςθ ιατρικϊν μελετϊν και ςτατιςτικϊν δεδομζνων
Θζματα παγκόςμιασ υγείασ – διαχείριςθ επιδθμιϊν και κρίςεων

Σο ςεμινάριο υλοποιείται ταυτόχρονα ςτθν Ελλάδα, τθ Γερμανία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθ
Ρουμανία και τθ Φινλανδία, κακϊσ αποτελεί μζροσ του διετοφσ Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ
«Health Reporting Training, HeaRT – Εκπαίδευςη για τη Δημοςιογραφία τησ Υγείασ», ςτα
πλαίςια τθσ κοινοτικισ δράςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και Πολιτιςμοφ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο εν λόγω πρόγραμμα ςυντονίηει το Ινςτιτοφτο Προλθπτικισ,
Περιβαλλοντικισ και Εργαςιακισ Ιατρικισ, Prolepsis, με τθ ςυμμετοχι 5 ακόμθ Ευρωπαϊκϊν
Πανεπιςτθμίων και επιςτθμονικϊν οργανιςμϊν από τουσ χϊρουσ τθσ δθμοςιογραφίασ και τθσ
υγείασ.
Δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ του τρόπου κάλυψθσ των ιατρικϊν κεμάτων από τα ΜΜΕ, κφριοσ ςκοπόσ
τθσ εκπαιδευτικισ αυτισ πρωτοβουλίασ είναι να παρζχει ςε νζουσ δθμοςιογράφουσ ειδικζσ
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθν ζγκυρθ δθμοςιογραφικι κάλυψθ κεμάτων ςχετικά με τθν υγεία. Για
τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του προγράμματοσ διερευνικθκαν οι υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ
εκπαίδευςθσ για εξειδίκευςθ ςτθ δθμοςιογραφία τθσ υγείασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ,
πραγματοποιικθκε ζρευνα ςχετικά με τισ ανάγκεσ των δθμοςιογράφων και αναπτφχκθκαν
εκπαιδευτικά εργαλεία.
Επιπλζον, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ HeaRT, κα πραγματοποιθκεί και Ευρωπαϊκό Συνζδριο
για τη Δημοςιογραφία τησ Υγείασ ςτο Μουςείο τησ Ακρόπολησ, τη Δευτζρα, 15 Οκτωβρίου 2012.

Πρόκειται για το 2ο ςυνζδριο με κζμα τθ Δθμοςιογραφία τθσ Τγείασ ςε Ευρωπαϊκό
Επίπεδο. το ςυνζδριο κα ςυμμετάςχουν δθμοςιογράφοι, ιατροί, πανεπιςτθμιακοί,
ερευνθτζσ και επαγγελματίεσ ςχετικοί με τθ δθμοςιογραφία τθσ υγείασ από τθν Ελλάδα,
τθν Ευρϊπθ και τισ ΗΠΑ.
Η ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο είναι δωρεάν, ωςτόςο είναι απαραίτθτθ θ εγγραφι και κα
τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ, παρακαλϊ
επικοινωνιςτε με τθν κα Αφροδίτθ Βελουδάκθ, ςτο 210-6255700 ι ςτο
a.veloudaki@prolepsis.gr.

