Ευρωπαϊκό Συνζδριο για τη Δημοςιογραφία τησ Υγείασ
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012 - Το πρϊτο ευρωπαϊκό ςυνζδριο για τθ δθμοςιογραφία τθσ υγείασ ςτθν
Ελλάδα, κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα 15 Οκτωβρίου 2012, και ϊρεσ 09:00-18:00, ςτο Μουςείο τθσ
Ακρόπολθσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, το Ινςτιτοφτο Προλθπτικισ, Περιβαλλοντικισ και Εργαςιακισ Ιατρικισ, Prolepsis, ωσ
ςυντονιςτισ του προγράμματοσ Health Reporting Training (HeaRT), διοργανϊνει ςτθ χϊρα μασ ευρωπαϊκό
ςυνζδριο με κζμα τθ δθμοςιογραφία τθσ υγείασ. Το ςυνζδριο, που αποτελεί ςυνζχεια του αντίςτοιχου που
πραγματοποιικθκε με επιτυχία ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο τον Ιοφνιο του 2011, ζχει ωσ ςτόχο να παρουςιάςει
το πρόγραμμα HeaRT και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που ζχει αναπτφξει, κακϊσ και μερικά από τα βαςικά
κζματα τθσ δθμοςιογραφίασ τθσ υγείασ κακϊσ και τθσ εκπαίδευςθσ για τθ δθμοςιογραφία τθσ υγείασ.
Κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου κα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που
πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ HeaRT, κακϊσ και οι εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ που
αναπτφχκθκαν από τθν ομάδα του προγράμματοσ, με βάςθ τα κζματα για τα οποία οι δθμοςιογράφοι
ζδειξαν το μεγαλφτερο ενδιαφζρον.
Επιπλζον, ανάμεςα ςτα κζματα που κα ςυηθτθκοφν είναι οι ανάγκεσ και οι ευκαιρίεσ για εκπαίδευςθ ςτθ
δθμοςιογραφία τθσ υγείασ, θ δθμοςιογραφικι κάλυψθ των κεμάτων υγείασ αλλά και ειδικότερα ςχετικά
κζματα, όπωσ τα οικονομικά τθσ υγείασ και οι πολιτικζσ για τθν υγεία, και θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων
κατά τθ δθμοςιογραφικι κάλυψθ κεμάτων υγείασ.
Στο ςυνζδριο κα ςυμμετζχουν ακαδθμαϊκοί, δθμοςιογράφοι και ειδικοί με ςθμαντικι πείρα ςτο χϊρο των
ΜΜΕ, τόςο από τθν Ελλάδα όςο και από διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ αλλά και από τισ ΗΠΑ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςυνζδριο και εγγραφζσ παρακαλϊ επιςκεφκείτε τθν
ιςτοςελίδα http://www.project-heart.eu/index.php/projectheart/conference ι επικοινωνιςτε με τθν κα
Αφροδίτθ Βελουδάκθ, ςτο τθλζφωνο 210 6255700 ι ςτο email a.veloudaki@prolepsis.gr.
-###Το πρόγραμμα HeaRT, που ςυντονίηει το Ινςτιτοφτο Προλθπτικισ, Περιβαλλοντολογικισ και Εργαςιακισ
Ιατρικισ, Prolepsis, ςυγκεντρώνει τθ γνώςθ και τθν εμπειρία ειδικών ςτον τομζα αυτό από τθ Γερμανία, τθ
Ρουμανία, τθ Μεγάλθ Βρετανία, τθ Φινλανδία και τθν Εςκονία. Οργανιςμοί για τθ δθμόςια υγεία και
πανεπιςτιμια ςυνεργάςτθκαν με ςχολζσ και οργανιςμοφσ δθμοςιογραφίασ και μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ
πάνω από δφο χρόνια για να διερευνιςουν τισ δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ, να αποτυπώςουν τισ μελλοντικζσ
ανάγκεσ κατάρτιςθσ και να αναπτφξουν μια ςειρά ςφντομων εξειδικευμζνων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ςε κάκε χώρα, ςτθ δικι τθσ γλώςςα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το
πρόγραμμα μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα www.project-heart.eu.

